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Rev. Fr. Babu Varghese (Shebaly Achen) was born in
the famous Thiruvinal family at Thumpamon as the
son of Mr. T.G. Varghese and Sosamma, on September
19, 1955.
He has a B.Sc. degree in botany from Kerala
University; a B.D. from Serampore University, and a
GST from the Orthodox Theological Seminary at
Kottayam.
He is married to Annie Varghese (D/o K.M. Varghese,
Kochivizhalil, Vallamkulam) and has two sons : Bonnie
George Mathew (in business) and Bin Thomas
Mathew.
He has served as the Sub Editor of the Orthodox
Youth Magazine, the Chief Editor of the Malankara
Orthodox Herald, the President of the Orthodox
Christian Service Society (Madras diocesan project in
Bangalore), the General Secretary of the Indian
Orthodox Church Faith and Culture Fellowship, the
Convenor of the first OVBS material production
committee, and the Asst. Print Coordinator - IBL India
(Madras).Now he is the editor in charge of an online
biweekly publication.
 
He served the parishes at Ayroor Kurishumuttom,
Karoor St. Peters; Kottanadu St. George: Bangalore St.
Paul's; Avadi St. George; Vizakhapattanam St.
Stephen's; Ramalingapuram St. Mary's in Hyderabad;
and Madras Broadway Cathedral. Since July 2001, he
has served the St. Gregorios Orthodox Church, New
Jersey, Clifton St.Gregorios, Dumont St. George, and
St. Thomas Malankara Orthodox Church of
Philadelphia (Mascher St.).
In 1978, Metropolitan H.G. Daniel Mar Philaxenos
made him a deacon, and in 1984, His Holiness Moran
Mar Baselios Marthoma Mathews I made him a priest.

Fr.ShebalyFr.ShebalyFr.Shebaly
ഫാ .ബാബു  വർ�ീസ്  (േഷബാലി) അ�െ�
െപാതു  ദർശനം  െചാ�ാഴ്�  ഫിലാഡൽഫിയ
െസ� ്  േതാമസ്  ഓർേ�ാേഡാക്സ്

േദവാലയ�ിൽ
 

ഫാ .ബാബു  വർ�ീസ്  (േഷബാലി  അ�െ�) സംസ്കാര
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It  gives me a lot of pain for not being able to come to
Philadelphia and attend the farewell  service to my younger
brother in priesthood, Father Shebali .  Obviously,  my
current health conditions do not permit me to take a trip
outside of Chicago.  I  know it is imperative that I  should be
there to be part of the priesthood to send him off to his
native land for his f inal rest at his mother church as our
relationship was that of two brothers from the same
parents.    For my inabil ity to be present there for the
farewell ,  I  ask for forgiveness from his family and the
exoneration from my beloved brethren of the holy
priesthood.  .   

I  had never known him before 1987; my close relationship
with him goes back to the time when he stayed with me for
over a week in 1987 in connection with his fundraising
efforts for the The Indian  Orthodox Herald, a print medium
initiated by His Holiness Basil ios Mar Thoma Matthews I  for
strengthening the Church when l it igations to defend the
Church of Malankara  were at their peak.  The spiritual
affection and predilection we developed for each other
reached its cl imax when this writer became a part of
Herald as its editorial  writer.   He urged me to write on a
regular basis to cover his editorial  columns even when I
had l ittle time left after my academic obligations as an
academician   and parish responsibil it ies as a priest.  He
had serial ized one of my books on priesthood and my
travelogues.  I  must say, he was the single person in the
Church of Malankara who became mainly instrumental in
exposing me to the sphere of theological l iterature; side by
side, the Byzantine and Syriac Orthodox Churches were
also promoting me by urging me to be active participants
in their theological discourses and exchanges.          

“Let Us Recapture Our Church…”.

Who was Father Shebali? This brief narrative wil l  answer
that question within the perspectives I  have developed
about him.  

Conservatism in rel igion has a negative connotation in the
Indian context,  where morbid l iberalism and senseless
ecumenism are stupidly idolized and disgracefully
iconized.  Considering me as a writer in theology, who
considers conservatism in rel igion as a positive virtue
when it does not ask for a terrorist view, but ask only for
the defense of one’s core values of patristically and
scripturally established doctrines of our faith, and who
considers ecumenism as a positive value only when it is not
detrimental and antithetical to our faith, Father Shebali
whole-heartedly embraced me.  For many among us,
ecumenism is a very flavorful and savory dish and it is
delectable to consume, because it  offers red carpet
services and a higher echelon mess in such events;
however the poison of heresy has been diluted in those
sumptuous programs making them fatal to our faith.   Our
priests,  who are products of Serampore and many western
Protestant institutions, are inundated with l iberal theology
and relativism as a result of unchecked ecumenism, and
thus they become ecu-maniacs.  Even members of the
episcopal synod have become adherents of this theology.
Even when episcopal candidates are selected and elected,
being “ecumenically oriented” is one of the qualit ies the
electors are looking for.       This writer used to lament on
such a crisis in the Church.  Father Shebali  thus became
my co-worker and he advised me: “Let us recapture our
Church; and it is possible”.   This was the slogan behind our
theological l iterature campaign to educate our priests and
faithful .  This gave me added momentum to write more in
theology and canon law to defend our faith and practices
and even to write a book on the holy priesthood. 

“LET US RECAPTURE OUR CHURCH; And it is possible” .  – Shebali
 

By Kyr iakos Tharakan Thottupuram,  Ph.D . ,  D .D .

 That is why I  humbly state that he was the priest who
was also instrumental in exposing me as a writer in
theology. This slogan is sti l l  relevant,  and calls for our
action. It  was not fun to run a church newspaper with
such arid subjects as theology; the readership never paid
a penny to rol l  its pages; no church agency paid for it ;
individuals were not overwhelmed by its exigency;
bishops never seemed to be concerned about the
fundamentals and basics of our faith (they were
concerned about weekly programs in parishes, blessing
more weddings and administering baptisms, and were
never bothered about the erosion of our faith);  Fr.
Shebali  spent his own money to run it ;  but when he ran
into heavy debt of many thousands of dollars,  having no
one to rescue him his publication of the Orthodox
Christian Herald was wound up in 2017.

He had no regret to suffer such financial loss,  because
he loved his church so much; but he did not have much
income from the Church he loved so much.  As everyone
knows no priests of the Church of Malankara are paid
richly;  not even to cover their needs. Our people are
never scrupulous about their priests being underpaid or
unpaid.   Eventually Father Shebali  developed his
computer-technology-based skil ls and established his
own Graphic Arts and Printing firm to support his family
and educate his children. 

When bishops visit parishes, they are royally entertained
and gifted; many parishes did not cherish a habit of
giving any compensation or remuneration to their
priests.   Bishops come and leave with a fat check as
“kaimuth”,  but never had the courtesy or the urge to ask
the parish managers, “How do you compensate your
priest”? or “Do you have a system of remunerating your
parish priest”?   People were generally complacent on
the nominal gifts to their priests in order to satiate their
guilt  for inadequately supporting their priests.    In this
culture of insensitivity,  many priests had to develop
alternate careers or ski l ls for their survival .    

A Priest of Many Talents and Gifts

Early in collegiate education, he began to expose his
talents as a creative writer;  he started running his own
programs on All  India Radio. He was also active in such
enterprises while in the seminary.   Later,  he developed a
sharp pen as a surgical tool in pointing out aberrations
and deviations in the activities of the Church.  He was
never a cheer leader to appease authorities for obtaining
favors.   This may have invited enemies and critics from
the ranks of the church to discredit him; but he never
withdrew from his journalistic and prophetic call .   
 Whenever there were deviations from the traditional
normal,  he called for my attention to respond with
theological foundations on canons, patristic teachings
and scripture.  Bishops came forward to bless marriages
on Saturdays, The Synod tried to rule that widower
priests could be remarried within the Church without
being defrocked or laicized, marriages began to be
solemnized on restricted days to accommodate
heterodox sects;  the aberrations and deviations are too
many to  enumerate.  Our response was a series of
articles called: “Canons do not mean anything in
America…!” founded on Canons of the Ecumenical Synods
and patristic doctrines.  



He possessed masterful writing ski l ls to construct a poetic language of delivery in Malayalam; his pen has always maintained a style of
surgical stroke; sometimes its meaning would be understood only several hours later when one ponders over the underpinnings of the
contents of his theme. He was also engaged in writing poems. With al l  these marvelous talents,  he was never in showing off himself as a
man of letters;  he was so humble not to expose himself as dominant in projecting himself behind any achievement. Developing The
Orthodox Herald itself is his success story,  which he built  up by himself,  because he did raise it  without any financial back up. It  was
not a single-page news letter;  it  was complete news journal.

Genuine and Unselfishly Loyal Friendship

Two years ago when this writer was about to complete his f ifty years in the priesthood of Christ,  his initiative to hold a celebratory
event in Chicago, was the mark of his untainted enthusiasm to highlight his close friend in priesthood and religious journalism.
Together with Father Johnson Punchakonam, he selected the photographs and arranged them to create a flyer to be published in the
newspaper; which was a task of not only a few hours, but of several days. He also laid out the mementos with adequate scriptural
verses to spice them for inspiration and got al l  of them printed to be available on time. However,  as the whole world had the severe
bout of the pandemic of Covid 19,  the entire program could not be staged l ike any other major events for a couple of years.  

Nevertheless, his enthusiasm did not stop at that point.  He wanted to expose this writer beyond the l imits of Chicago. He wrote a
cogent and towering piece of document featuring this writer “From the Sphere of Literature to the Vineyard of the Lord: Looking Back
to Fifty Years” and published it in Malankara Orthodox Syrian Church, the Official  News Bulletin of MOSC, May 23, 2020. This article
became so viral  that it  was carried through many media portals.  

Unusual Christian Fortitude to Face His Final Ordeal.

Father Shebali  possessed the heroic mind of a martyr;  he had a strong wil l  to withstand the temptations of questioning his creator
when he was confronted with a deadly disease. Common men would be immediately shattered at the instant of hearing the bad news;
but his wil l  was so strong that he accepted it without questioning it  or why he became a victim of it  and that he was so confident that
he was in the hands of God. 

Since he became seriously i l l ,  this writer came on phone to comfort him and pray for him over the phone at least once a week. To the
best of my knowledge, during the early part of his bout with the disease, not too many priests visited him to give company to him or
comfort his family.  However,  our priests often visited to pray for him during the latter period of the disease at its advanced stage. To
my surprise of the family,  not even a single hierarch of the Church kept the protocol,  or had the courtesy to visit and comfort and to
pray for his recovery; this is the grievance of the family;  but none in the family grumbled. And never did Father Shebali  complain about
it .  He knew that the Good Shepherd was overseeing him and had written out his destinies which would be executed as planned by Him
and he had no qualm about it .  

Often I  advised him to use his sufferings as tools for not only his sanctification but also for the repentance of sinners and for their
salvation. I  exhorted him that this was time for his own theosis,  which every one has to go through for ultimate cleaning before entering
the presence of God. In Christianity,  suffering is a positive value if  it  is identified with the suffering and Cross of Christ;  and it then
becomes a tool for our salvation. Thus it  may also enhance our physical healing. We come into the presence of God in our suffering;
parenthetically he had a lot to suffer.  He wrote me many times that he was in deep pain.  Upon l istening to him, I  used to burst into
tears;  sometimes I  cried l ike a baby after hearing the side effects his ordeal;  his pain was so unbearable.  He was not at al l  shaken by my
emotional response. On the other hand, he was poised and serene and calm, and was trying to comfort me. 

One day he wrote me: “  You are my mentor and guru… talking to you is l ike reading 100 books at a time. I  feel the Great physician and
Medicine, our Lord Jesus Christ is with you and wil l  restore you both in a few months … this is a time for us sick people to reflect upon
the word of God: “  Be sti l l  and know that I  am God”… Your prayers are my strength!”.  He was aware that my wife and I  were going
through a hard time health-wise especial ly after my wife’s major surgery of the lumbar area. 
 
Finally,  God rewarded his l ife with a good preparation for his journey to his eternal abode with God. I  have no doubt that he is with the
Lord. I  tend to believe that his theosis has been achieved in his own l ife time l ike al l  the servants of God. However,  our theosis is never
complete unti l  al l  our impurities are blotted out through our prayers and the prayers of the Holy Church. I  wil l  continue to offer prayers
with incense for you, my brother,  every day unti l  the 40th day after your demise. 

My beloved Father Shebali ,  now you understand all  I  say, and what my mind fathoms because now you are beyond the boundaries of
l inguistic communications; now you are in eternity where mundane tongues are irrelevant.  We know that you are watching us; you could
see us more clearly than before, because you do not need the medium of physical senses any more. Now you know how much we love
you, because you directly perceive us, our feelings, a faculty which is integral to your current supramundane existence. This is only a
transition for you, not death; because death is only a transfer of address. We know you rejoice in this new address given to you,
because you are now relishing the foretaste of the beatific vision of your Creator.  Apostle Paul said:  “… away from body, nearer to God”,
yes, you are closer to your Creator,  but waiting for the last judgment and your rol l  call  for entry into His Kingdom. We know you rejoice
and smile at us,  your wife and children, and those that are gathered here to send you back to your eternal abode because we do it  as a
final act of our love for you. This act of love for you wil l  continue as long as we l ive, in the form of prayers for you.

Sooner or later we al l  wil l  meet you again, Beloved Priest of Christ,  our brother in the Holy Priesthood of Christ,  on the shore of eternity,
where angels accompany us and the face of the Eternal God shines upon us.  Happy journey back home, our brother,  priest of Christ!

My grief is that You wil l  not be one of those here on earth to give me a send off as this one, which I  have dreamt of you; but I  am
positive you wil l  be up there to receive me with the angels when the time comes for me! 

Kochamma, and beloved children of Father Shebali ,  Rejoice; you have one more person to intercede for you before the Lord.

Beloved Brother,  Father Shebali ,  I  remain with a heart ful l  of thanks to the Lord God for a wonderful brother l ike you, a loving friend,
God gave us.

 

 Your loving brother,
+Chor-Bishop Kyriakos of Chicago

January 15,  2023
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അതിനു കുറ��കൂടി മൂര്� കൂടിയിരു�ു. െഹറാള്ഡില് വ� �പഭാഷണ�ള്
വളെര കുറെ��ം സമാഹരി� ്'�പശസ്തരുെട �പഭാഷണം' (എം.ഒ.സി) എ�
േപരിലും എഡിേ�ാറിയലുകള�െട സമാഹാരം 'േജാര്ജ്
തഴ�രയുെടഎഡിേ�ാറിയലുകള്' എ� േപരിലും (സി.എല്.എസ്)
�പസി�ീകരി�� എ�താണ ്ഈബ��ിന്െറ ബാ�ിപ�തം.

സണ്േഡ സ്െപഷ�ല് മള്�ികളറിലു� അ�ടിയിലൂെടയും
ഓണ്ൈലനിലൂെടയും �പചരി��. ഇതിേനാടകം നവ സാേ�തികതയുെട വന്
�പചാരേ�ാെട മ�� �പസി�ീകരണ�ള�ം സഭയില്ഉ�ായി. െഹറാള്ഡ്
ആഴ്ചയിലും ര�ാഴ്ചയിലും ഒരി�ലായി
�പസി�ീകരണംനിലനിര്േ��തായ സാഹചര�ം വ�ു. ആേഗാള
മല�രസഭയില ് വിശ�ാസികെള കൂ�ിേയാജി�ി�ു� ഒരു
�പസി�ീകരണമായിരു�ുെഹറാള്ഡ്. അേസാസിേയഷന ് വാര്�കള�ം
മാേനജിങ് ക��ി വാര്�കള�ം പരിശു�സു�ഹേദാസ് തീരുമാന�ള�ം
മണി�ൂറുകള്�ു�ില് വിവിധ രാജ��ളിലു� മല�രവിശ�ാസികളില്
എ�ി. ആരംഭകാല� ് എടു�ു പറയ�� പല ജീവകാരുണ�
�പവര്�ന�ള�ം അ�ന്െറനിര്േ�ശ�പകാരം നാ�ില് െച��വാന ്കഴി�ു.
ചികി�ാ സഹായവും വിദ�ാഭ�ാസ സഹായവുംഎടു�ു പറേയ�താണ്.
2005ല ്തുട�ി ഏതാ�് 2015 വെരയു� പ�ുവര്ഷം തുടര്�യായി മി�
ദിവസ�ളിലുംേഷബാലിയ�നുമായി േഫാണിലൂെട സംസാരി�ുവാന്
കഴി�ി���.് സാഹിത�േമഖലയുമായിബ�െ��� ചു��വ��ളില ് മാ�തം
അറി�ിരു� േജാര്ജ ് തഴ�രെയ സഭാതല�ിലാെകഅറിയുവാനു�
അവസരം സൃഷ്ടി�ത് േഷബാലി അ�നും അേ�ഹ�ിന്െറ
�പസി�ീകരണമായെഹറാള്ഡുമാണ്.
 
േജായന ് കുമരകം, വര്ഗീസ് േപാ�ാനി�ാട,് ചാര്ളി പടനിലം, രാജു
പ��്, േജാര്ജ ് തു�യില്, േജാസ് പുളിേയരില്, േജാണ് പണി�ര്,
േകാരസണ ് വര്ഗീസ്, വര്ഗീസ് ചാ��ി� തുട�ി ഒരുപിടിഅ�ായ
സാഹിത� സാംസ്കാരിക �പമുഖെര കൂ�ിയിണ�ുവാനും െഹറാള്ഡിനു
കഴി�ു.
 
ഓര്�േഡാക്സിയുെട അടിയുറ� കാവലാളായിരു�ു അ�ന്. അതില്
കൂ��വിശ�ാസ�ള്ഇണ�ിേ�ര്�് കണ്വന്ഷന് േവദികളില് അംഗീകാരം
േനടു�വേരാട ് അേ�ഹ�ിനുമാനസികമായി െപാരു�െ�ടുവാന്
കഴി�ിരു�ി�. എക��െമനിസ�ിന്െറ
ആല�ാരികതഅംഗീകരി�ുേ�ാഴും തന്െറ വിശ�ാസ�ിന്െറ
�ിരതയില് താന്േപാരിമേയാെടഅഭിമാനി�ിരു�ു. അ�ന ്ക�ും േക��ം
വളര്�ു വ� കുടുംബപാര�ര��ിന്െറ�പതിഫലനമായിരു�ു അത.്
അേ�ഹ�ിന്െറ എ�ാ നിലപാടുകള�ം ശരിയാെണ�അഭി�പായ�ാരന�
എ�ു പറയുേ�ാഴും ഇ�ാശ�ിയു� ഒരു സഭാമന�്
എേ�ാഴുംഅേ�ഹേ�ാെടാ�മു�ായിരു�ു. പലതിേനാടും
േചര്�ുേപാകാന് അേ�ഹ�ിനുകഴിയുമായിരു�ി�. മുഖസ്തുതി
അ�തെയാ�ും വശമി�ായിരു�ു. അ�പിയ സത��ള�െട
േപരില്ഒ�െ�ടലുകള് േനരിേട�ിവ�ി���്. ചില വി��വീഴ്ചകള്�ും
െപാരു�െ�ടലുകള്�ുംത�ാറായിരു�ുെവ�ില ് മല�രസഭയാകമാനം
അംഗീകരി�ു� ഒരു വ��ിയായും േഷബാലിഅ�ന് മാറുമായിരു�ു.

ഫാ.േഷബാലിയും ഇ��ന് ഓര്�േഡാക്സ് െഹറാള്ഡും
                                                                                 - േജാര്ജ് തഴ�ര

2000ന്െറ  ആരംഭ�ിലാണ്  േഷബാലി  അ�നുമായി  േനരി��
പരിചയെ�ടു�ത് .  അതിനുമു�ുതെ�  അേ�ഹെ��ുറി�്
േക�ി���് .  പരിശു�  ബാവായുെട  െസ�ക�റിയായിരു�  കാല�ാണ്
അേ�ഹ�ിന്െറ  കൂടി  താ�ര�ംമന�ിലാ�ി  ഓര്�േഡാക്സ്
െഹറാള്ഡ്  എ�  �പസി�ീകരണം  േഷബാലി  അ�ന്ആരംഭി�ു�ത് .
വളെര  െപെ��ുതെ�  സഭയിലാകമാനം  ആ  �പസി�ീകരണം
�ശ�ി�െ��� .  പരിശു�  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവ  ൈവദികനായിരു�
കാല�്  ത�ാറാ�ിയ  52 ഞായറാഴ്ചകളിെല�പഭാഷണ�ള്
'വചന�ിന്െറ  സുവര്�ം '  എ�  േപരില്  അതില്  �പസി�ീകരി�� .
േഡാ .സാമുവല്ച�ന��ിയുെട  'സഭാപിതാ��ാര് '  എ�  ബൃഹദ്
�ഗ�ം  ഇതിന്െറ  ഉപലബ്ധിയാണ് .  എഴുതാന്കഴിയു�  ഒരു
യുവതലമുറയ്�ു  വളരുവാനു�  സാഹചര�ം  ഇതിലൂെട  ഉ�ായി .
ത�ള�െടസര്�ാ�സാഹിത�ം  വിശ�ാസ  �ിരതേയാെട
അവതരി�ി�തും  ഈ�പസി�ീകരണ�ിലൂെടയായിരു�ു .  ഒരുപാട്
�പതിസ�ികള�ം  എതിര്��കള�ംഅതിജീവി��െകാ�ാണ്  െഹറാള്ഡ്
മുേ�ാ��  േപായത് .

1984ല്  ൈവദികപ�ം  സ�ീകരി�തിെന  തുടര്�്  സഭയുെട  വിവിധ
േദവാലയ�ളില്�പവര്�ി�ുേ�ാഴും  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്
പൂര്�ിയാേ��ു�  സ�പ്നമായി  തെ�ഒ�മു�ായിരു�ു .  മ�ദാസ്
േ�ബാേഡ�  ക�ീ�ഡലില്  ശു�ശൂഷ  നിര്�ഹി��െകാ�ിരു�
ഘ��ിലാണ്അേമരി�യിേല�ു  േപാകുവാനു�  അവസരം  അ�ന്
ലഭി�ു�ത് .  ആ  ഘ��ിലാണ്  േഷബാലിഅ�ന്  എന്െറ  സേഹാദരന്
മാത��  േജാര്ജിെന  കാണുവാനായി  എന്െറ  വീ�ിേല�്
ആദ�മായിവരു�ത് .  സമാ�രവിദ�ാഭ�ാസ  �ാപന�ളിെല
അധ�ാപകനും  അ�ടി  േമഖലയുമായി  ബ�െ����പവര്�ി�ു�
എന്െറ  സ�കാര�  ൈല�ബറി  അേ�ഹെ�  ഏെറ  ആകര്ഷി�� .  വരും
നാള�കളില്എന്െറ  സഹായം  ഉ�ാവണെമ�്  പറ�ാണ്  അേ�ഹം
അേമരി�യിേല�്  യാ�തയാകു�ത് .  അവിെട  എ�ി  അധികം
ൈവകാെത  തെ�  അ�ന്  തന്െറ  ആ�ീയ  പൗരുഷ�ിന്െറ
�പതീകമായമാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  നാമേധയ�ില്  'ബിഎംഎം
ഐഎന്സി  േകാര്�േറഷന് '  എ��പ�ാന�ിനു  തുട�ം  കുറി�� .
'സഭാ  വിശ�ാസ  �പേഘാഷണ 'വും 'ജീവകാരുണ��പവര്�ന 'വുമാണ്
അ�ന്  ഇതിലൂെട  ല��മി�ത് .  ഇന്റര്െന�ിന്െറ  സാധ�ത
മന�ിലാ�ി  ഇന്ഡ�ന്  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്  
 ഇം�ീഷില്�പസി�ീകരി�� .  തിേയാളജി�ായിരു�ു  അതില്  �പാധാന�ം
നല്കിയിരു�ത് .  �പധാനെ��  ചിലവാര്�കള്   െമാഴിമാ�ം  നട�ി
അതില്  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .  ഏതാ�്  അ�ു
വര്ഷംപൂര്�ിയായേ�ാള്  സ�ൂര്�  മലയാളം  എഡിഷന്  എ�
ചി�യായി .  ഈ  ഘ��ിലാണ്  എന്െറസഹായം  അ�ന്
ആവശ�െ�ടു�ത് .  

ഇന്ഡ�ന്  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡിന്െറ  ഇ��ന്  ഓഫീസായി
എന്െറ  �പീ  �പസ്  �ാപനംരൂപാ�രെ�ടുകയായിരു�ു .
�ാപന�ിന്  ലഭി��െകാ�ിരു�  വര്�ുകള്
പൂര്�മായുംനിര്�ിെ�ാ�്  2005 മാര്�്  ഒ�ു  മുതല്  ആദ�  ല�ം
�പസി�ീകരി��  തുട�ി .  'വ�േ�രില്തിരുേമനിയുെട  ഓര്മെ�രുനാള്
സമാപി�� '  എ�  െമയിന്  െഹേഡാെടയാണ്  ആദ�
ല�ംആകാശവഴികളിലൂെട   സ�രി�ത് .  'നാലു
െമ�താേ�ാലീ�ാമാെര  വാഴി�ു�ു ' ,  'കാേതാലിേ��ിന്െറ  ശതാബ്ദി
ആേഘാഷം ' ,  'ൈവദിക  ശ�ള  പരിഷ്കരണം '  തുട�ിയവാര്�കള്
അനുബ��ളായി .  അേമരി�ന്  ഭ�ദാസനാധിപന്  േഡാ .േതാമസ്
മാര്  മ�ാറിേയാസ്െമ�താേ�ാലീ�യുെട  'വ�േ�രില്  മാര്
ദീവ�ാേസ�ാസ്  അനുസ്മരണ  �പഭാഷണം '  പൂര്�മായും ,
പി .സി .അലക്സാ�റുെട  'െക .സി .മാ�ന്  മാ�ിള
അനുസ്മരണ�പഭാഷണം '  സം�ഗഹമായുംകളര്ചി�ത�േളാടുകൂടി
പി .ഡി .എഫ്  േഫാര്മാ�ിന്െറ  ആകര്ഷണതയില്  �ശ�ി�െ��� .
ഏതാ�്  അ�ുവര്ഷ�ാലം ,  എ�ാ  തി�ള് ,  ബുധന് ,  െവ�ി
ദിവസ�ളില്  ടാേ�ായ്ഡ�ലി��ില്  നാലു  േപജ്  വാര്�കള�ം ,  എ��
േപജു�  സണ്േഡ  സ്െപഷ�ലും ,  ഒരു  ല�ം  േപാലുംമുട�ാെത
�പസി�ീകരി�ാന്  കഴി�ു .  വിശ�ാസ  സംബ�മായ  ഇതിെല
വാദമുഖ�െളഖ�ി�ു�തിനായി  യാേ�ാബായ  വിഭാഗം  പുതിയ
ഓണ്ൈലന്  �പസി�ീകരണം  ആരംഭി�� .
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inspiration

During my time in seminary at St. Tikhon's in Pennsylvania, I would often go to
St. Gregorios Clifton (NJ) Church for Sunday Services and Feast Days. Shebaly
Achen was always very encouraging to me. He gave me the opportunity to
lead hymns, give the homily, and lead retreats and sessions for the Sunday
School/MGOCSM as well as for the whole church community.  I will appreciate
his care and support for the youth and for the next generation of young
clergy. On behalf of the families of St. Stephen Orthodox Church, Houston (of
which Achen's nephew George is a member), we offer our prayers for Achen
and our condolences to the family. 
Go in Peace, O Priest of God! Memory Eternal!

-  F r .  J a k e  K u r i a n  
S t .  S t e p h e n  O r t h o d o x  C h u r c h

H o u s t o n ,  T X

േഷബാലി  അ�െന  ഓര്�ുേ�ാള്േഷബാലി  അ�െന  ഓര്�ുേ�ാള്േഷബാലി  അ�െന  ഓര്�ുേ�ാള്
-േഡാ .മാത��സ്  മാര്  തിേമാ�ിേയാസ്-േഡാ .മാത��സ്  മാര്  തിേമാ�ിേയാസ്-േഡാ .മാത��സ്  മാര്  തിേമാ�ിേയാസ്

െമ�താേ�ാലീ�െമ�താേ�ാലീ�െമ�താേ�ാലീ�
െച��ൂര്  ഭ�ദാസനംെച��ൂര്  ഭ�ദാസനംെച��ൂര്  ഭ�ദാസനം

   
ൈവദിക  െസമിനാരിയിെല  സീനിയര്  വിദ�ാര്�ിയായി�ാണ്ൈവദിക  െസമിനാരിയിെല  സീനിയര്  വിദ�ാര്�ിയായി�ാണ്ൈവദിക  െസമിനാരിയിെല  സീനിയര്  വിദ�ാര്�ിയായി�ാണ്
ഫാ .ബാബു  വര്ഗീസിെന  ആദ�ംപരിചയെ�ടു�ത് .  പരിശു�ഫാ .ബാബു  വര്ഗീസിെന  ആദ�ംപരിചയെ�ടു�ത് .  പരിശു�ഫാ .ബാബു  വര്ഗീസിെന  ആദ�ംപരിചയെ�ടു�ത് .  പരിശു�

വ��ുേ�ല്  ബാവായുെട  െസ�ക�റിയായിരു�വ��ുേ�ല്  ബാവായുെട  െസ�ക�റിയായിരു�വ��ുേ�ല്  ബാവായുെട  െസ�ക�റിയായിരു�
ഘ��ിലാണ്െശ�ാശനായ  അേ�ഹെ�  അടു�റിയു�ത് .ഘ��ിലാണ്െശ�ാശനായ  അേ�ഹെ�  അടു�റിയു�ത് .ഘ��ിലാണ്െശ�ാശനായ  അേ�ഹെ�  അടു�റിയു�ത് .
ഒ .വി .ബി .എസ്  പാഠ�വിഷയ�ള്  രൂപെ�ടു�ു�സമിതിയില്ഒ .വി .ബി .എസ്  പാഠ�വിഷയ�ള്  രൂപെ�ടു�ു�സമിതിയില്ഒ .വി .ബി .എസ്  പാഠ�വിഷയ�ള്  രൂപെ�ടു�ു�സമിതിയില്

അ�ന്െറ  േസവനം  ഉ�ായിരു�തായി  ഓര്�ു�ു .അ�ന്െറ  േസവനം  ഉ�ായിരു�തായി  ഓര്�ു�ു .അ�ന്െറ  േസവനം  ഉ�ായിരു�തായി  ഓര്�ു�ു .
ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡിന്െറ�പവര്�നവുമായിഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡിന്െറ�പവര്�നവുമായിഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡിന്െറ�പവര്�നവുമായി
ബ�െ��ാണ്  പി�ീട്  അറിയു�ത് .  �ശ�ി�െ��ബ�െ��ാണ്  പി�ീട്  അറിയു�ത് .  �ശ�ി�െ��ബ�െ��ാണ്  പി�ീട്  അറിയു�ത് .  �ശ�ി�െ��

ഒരു�പസി�ീകരണമായിരു�ു  അത് .  അ�ന്ഒരു�പസി�ീകരണമായിരു�ു  അത് .  അ�ന്ഒരു�പസി�ീകരണമായിരു�ു  അത് .  അ�ന്
അേമരി�രയിെല�ിയതിനുേശഷമാണ്അേമരി�രയിെല�ിയതിനുേശഷമാണ്അേമരി�രയിെല�ിയതിനുേശഷമാണ്

െഹറാള്ഡ�ര്ഷ�ള്�ു  േശഷം  പുനഃ�പസി�ീകരി�ു�ത് .െഹറാള്ഡ�ര്ഷ�ള്�ു  േശഷം  പുനഃ�പസി�ീകരി�ു�ത് .െഹറാള്ഡ�ര്ഷ�ള്�ു  േശഷം  പുനഃ�പസി�ീകരി�ു�ത് .
ഓണ്ൈലന്  വഴിയു�  ഈ  �പസി�ീകരണ�ിന�ിവിധഓണ്ൈലന്  വഴിയു�  ഈ  �പസി�ീകരണ�ിന�ിവിധഓണ്ൈലന്  വഴിയു�  ഈ  �പസി�ീകരണ�ിന�ിവിധ
രാജ��ളിലായി  സഭാവിശ�ാസികളായ  വായന�ാര്രാജ��ളിലായി  സഭാവിശ�ാസികളായ  വായന�ാര്രാജ��ളിലായി  സഭാവിശ�ാസികളായ  വായന�ാര്

ഉ�ായിരു�ു .ഉ�ായിരു�ു .ഉ�ായിരു�ു .
   

എന്െറ  പല  �പസംഗ�ള�ം  േലഖന�ള�ം  അ�ന്െറ  താ�ര�എന്െറ  പല  �പസംഗ�ള�ം  േലഖന�ള�ം  അ�ന്െറ  താ�ര�എന്െറ  പല  �പസംഗ�ള�ം  േലഖന�ള�ം  അ�ന്െറ  താ�ര�
�പകാരം  ഇതില്  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .�പകാരം  ഇതില്  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .�പകാരം  ഇതില്  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .

െമ�താേ�ാലീ�യായതിനുേശഷം  എന്െറ  ആദ�  അഭിമുഖംെമ�താേ�ാലീ�യായതിനുേശഷം  എന്െറ  ആദ�  അഭിമുഖംെമ�താേ�ാലീ�യായതിനുേശഷം  എന്െറ  ആദ�  അഭിമുഖം
വരു�തും  െഹറാള്ഡിലാണ് .  യുെക-യൂേറാ�്  ആ�ഫി�  എ�വരു�തും  െഹറാള്ഡിലാണ് .  യുെക-യൂേറാ�്  ആ�ഫി�  എ�വരു�തും  െഹറാള്ഡിലാണ് .  യുെക-യൂേറാ�്  ആ�ഫി�  എ�

പുതിയ  ഭ�ദാസന�ിന്െറ  തുട�വുമായി  ബ�െ��പുതിയ  ഭ�ദാസന�ിന്െറ  തുട�വുമായി  ബ�െ��പുതിയ  ഭ�ദാസന�ിന്െറ  തുട�വുമായി  ബ�െ��
മി�വാറുംഎ�ാ  വാര്�കള�ം  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .മി�വാറുംഎ�ാ  വാര്�കള�ം  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .മി�വാറുംഎ�ാ  വാര്�കള�ം  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .

സഭയാെക  ഒ�ായി  ക�ുെകാ�ു��പവര്�നമായിരു�ുസഭയാെക  ഒ�ായി  ക�ുെകാ�ു��പവര്�നമായിരു�ുസഭയാെക  ഒ�ായി  ക�ുെകാ�ു��പവര്�നമായിരു�ു
അ�ന്േറത് .അ�ന്േറത് .അ�ന്േറത് .

   
അ�നു  േരാഗമായി  എ�റി�തിനുേശഷവും  കൂടുതല്അ�നു  േരാഗമായി  എ�റി�തിനുേശഷവും  കൂടുതല്അ�നു  േരാഗമായി  എ�റി�തിനുേശഷവും  കൂടുതല്
�പാവശ�ം  വിളി�ുമായിരു�ു .  അേ�ഹ�ിന്െറ  വിേയാഗം�പാവശ�ം  വിളി�ുമായിരു�ു .  അേ�ഹ�ിന്െറ  വിേയാഗം�പാവശ�ം  വിളി�ുമായിരു�ു .  അേ�ഹ�ിന്െറ  വിേയാഗം

ആകസ്മികം  അ�ാെയ�ിലും  അത്  ദുഃഖി�ി�ു�ു .ആകസ്മികം  അ�ാെയ�ിലും  അത്  ദുഃഖി�ി�ു�ു .ആകസ്മികം  അ�ാെയ�ിലും  അത്  ദുഃഖി�ി�ു�ു .
മരി�വര്  ൈദവപു�തന്െറ  ശബ്ദം  േകള്�ുകയുംമരി�വര്  ൈദവപു�തന്െറ  ശബ്ദം  േകള്�ുകയുംമരി�വര്  ൈദവപു�തന്െറ  ശബ്ദം  േകള്�ുകയും

േകള്�ു�വര്  ജീവി�ുകയും  െച���  സമയംവരു�ുെവ�്േകള്�ു�വര്  ജീവി�ുകയും  െച���  സമയംവരു�ുെവ�്േകള്�ു�വര്  ജീവി�ുകയും  െച���  സമയംവരു�ുെവ�്
േയാഹ�ാന്  �ീഹ  നെ�  �പേബാധി�ി�ു�ു .േയാഹ�ാന്  �ീഹ  നെ�  �പേബാധി�ി�ു�ു .േയാഹ�ാന്  �ീഹ  നെ�  �പേബാധി�ി�ു�ു .

   
�ീഹ�ാേരാടുകൂടി  സ്തുതി�ുവാനും  പുണ�മു��ീഹ�ാേരാടുകൂടി  സ്തുതി�ുവാനും  പുണ�മു��ീഹ�ാേരാടുകൂടി  സ്തുതി�ുവാനും  പുണ�മു�

പ��ാേരാടുകൂടി  നിെ�  വാഴ്�ുവാനുംപ��ാേരാടുകൂടി  നിെ�  വാഴ്�ുവാനുംപ��ാേരാടുകൂടി  നിെ�  വാഴ്�ുവാനും
സ്തുതിെചാ�ാ�െ��  ശു�ശൂഷ�ാേരാടുകൂെട  ഇടവിടാെതസ്തുതിെചാ�ാ�െ��  ശു�ശൂഷ�ാേരാടുകൂെട  ഇടവിടാെതസ്തുതിെചാ�ാ�െ��  ശു�ശൂഷ�ാേരാടുകൂെട  ഇടവിടാെത

സ്തുതി  സമര്�ി�ുവാനും  െച��മാറാകെ�എ�്  ഈസ്തുതി  സമര്�ി�ുവാനും  െച��മാറാകെ�എ�്  ഈസ്തുതി  സമര്�ി�ുവാനും  െച��മാറാകെ�എ�്  ഈ
സ�ര്ഭ�ില്  �പാര്�ി�ു�ു .  അ�ന്െറ  ആ�ാവിന്സ�ര്ഭ�ില്  �പാര്�ി�ു�ു .  അ�ന്െറ  ആ�ാവിന്സ�ര്ഭ�ില്  �പാര്�ി�ു�ു .  അ�ന്െറ  ആ�ാവിന്

നിത�ശാ�ി  േനരു�ു .നിത�ശാ�ി  േനരു�ു .നിത�ശാ�ി  േനരു�ു .

Shebaly achen - So long, unti l  we meet again!
---------------------------------------------
I  have met Shebaly achen only a couple of times I  think in the last 22 years since I
f irst came to know him - but since morning today, I  have felt I  have lost someone
really close. We have not spoken in years,  and I  did not realize he was this i l l  -  he
has gone too soon.

Shebaly achen was a strong defender of the Orthodox faith, a faithful servant of
the Malankara Orthodox Church. He spoke his mind often and his sharp journalistic
fervor was nurtured under Vattakunnel Bava of blessed memory whom he adored.
Perhaps he rubbed many people over the years the wrong way by his writings and
words, and I  am not here to defend him for any of those - but I  think even his worst
detractors wil l  bear witness to his unparalleled passion for his beloved Church. I
think his passion for the Church inspired those around him to be passionate as well
for their faith.

There was a time when my wife Sumam and I  would speak to Shebaly achen many
times during the day (and night).  We worked closely to build web pages for an
online publication that captivated the minds and hearts of many people for several
years.  He encouraged me to write in the "Little Herald" section of the online Indian
Orthodox Herald. (That was where the series of Christina and Uncle Basil  about Holy
Qurbana which was appreciated in several quarters first took shape) Many
discussions and conversations of those days have suddenly come to mind out of
nowhere today. Interactions with him helped answer many faith questions I  had and
helped me steady my foundations in the faith.

As the flyer giving details of his funeral and wake is being prepared somewhere
right now, I  remember how we had spent a whole night on the phone designing and
perfecting the flyer for the funeral of Mundukuzhy achen of blessed memory about
15 years ago and how he had printed everything meticulously and shipped them
here to Albany in quick time the next day.

In the days when we had just come to the US, when there was lot of turmoil  in
personal and work front,  the strong faith and calming influence of Shebaly achen
was one strong reason that kept my wife and me grounded and sane. He would say
we are helping him in building the Online Orthodox Herald magazine webpages, but
really those interactions with him in those days were healing touches for us from
God.

He contacted me first after reading me on IOIF (Indian Orthodox Internet Forum)
the only social  medium we had to interact with in the early part of the century,  and
that began a unique relationship for my family with Shebaly achen. I  believe his
prayers have helped my family immensely and when facing challenges and trials in
parish l ife and personal l ife we would often call  him to talk.  His words always would
provide great comfort and more often than not would stimulate our faith journey. 

Over time, due to different reasons that are not relevant anymore, we drifted away,
but whenever we chatted or called, that old love and respect always resurfaced. 

Memories of those old times have ebbed and flowed throughout the day today. May
your memory be eternal beloved achen. You wil l  remain with us always in spirit .
Sincere condolences and prayers for Kochamma and children.

O Blessed Priest of God, go in peace!
May you find rest in the bosom of God!
And at His feet,  may you find mercy.
And from there, pray for us,  your flock always.
So long achen - unti l  we meet again!

~ Mathew Samuel (Sunil)  NY

God Plucked another fruit from His garden:Rev.Fr.Babu Varghese (Fr.Shebaly) and
I were classmates in Old Seminary (1977-1981) at Kottayam. He was a friend and
older brother to me. He l iked journalism and published many chronicles ,articles
etc. One of his chronicles was broadcasted in Trivandrum radio station. The
theme was about his experiences in Seminary.  There was objection from the
hierarchy about the broadcasting.But he was adamant to publish.He started a
monthly publication of Bible stories for kids called Munthiri .There was good
approval from the public.Unfortunately he was not able to continue it .He was
appointed as an editor of Orthodox Herald by the late beloved Moran Mar
Besalios Mathews first Catholicos.He sacrificed family’s f inancial security to
serve different parishes in outside Kerala.I  know even he had financial
l imitations he supported to build his serving Parish in USA.He had strong faith in
the teachings of our Church.He was a visionary in many aspects of our
Church.Whenever I  want opinions on certain subjects I  sought his advice. I  am
deeply saddened by his loss.May God give him rest in peace.Hope we wil l  meet
on the last day.
                                                                                     Fr.T.U.Jacob,Seattle  USA.



MEMORY ETERNAL
 

FOR IF  WE L IVE ,  WE L IVE  TO  THE  LORD,  AND  IF  WE D I E ,  WE D I E  TO  THE  LORD.  SO  THEN,  WHETHER WE L IVE  OR  WHETHER WE D I E ,  WE ARE  THE
LORD 'S .ROMANS 14 :8  

�പിയ  േഷബാലി  അ�ൻ . .  
അ�െ�  േവർപാട്  എെ�  സ��ം  സേഹാദര�ള�െട  േവർപാടിേന�ാൾ   ഹൃദയ�ിൽ  േവദനകൾ  നിറ�ിരി�ു�ു . .  ന�ൾ  ത�ിൽ  ക�ുമു���ത്  1979 െല
ൈവദീക  െസമിനാരി  അ��യന  വർഷം  ആരംഭി�ു�തിെ�  ആദ�  ആഴ്ചയിൽ  ആണേ�ാ . .  അ�ുമുതൽ  ഇ�ുവെര  സ��ം  സേഹാദര�േള�ാൾ  കൂടുതൽ
ആ�ാർ�മായി  സ്േനഹി�ുവാനും ,  കപടത  ഇ�ാെത  സഹവർ�ി�ുവാനും  നമു�്  ഇരുവർ�ും  സാധി��  എ�  സത�സ�മായ  യാഥാർ��ം
നിറക��കേളാെട  ഞാൻ  അനുസ്മരി�ു�ു .  എ�ിൽ  ഒരു  െചറിയ  സാഹിത�വാസന  ഉ�്  എ�  അ�ൻ  തിരി�റി�താണേ�ാ  ന�െള  ത�ിൽ  ഒ�ി�ി�
ഘടകം . .  െസമിനാരിയിൽ  ഒ�ി�്  ഉ�ായിരു�  ര�്  വർഷം  ഞ�ൾ  മ�രി�്  കഥകള�ം  കവിതകള�ം  എഴുതുമായിരു�ു .  എ�ാൽ  അ�ൻ  എഴുതു�
കഥകള�ം  കവിതകള�ം  പിെ�  ആഴ്ചയിൽ  തെ�  േകരള�ിെല  �പമുഖ  പ�ത�ൾ  അ�ടി�്  �പസി�ീകരി�ുമായിരു�ു . .സാഹിത�  വാസനയും ,ഭാവന
സ��തയും ,  മേനാഹരമായ  എഴുതുവാനു�  ചാതുര�വും   ജ�നാ  അ�ന്  ലഭി�  വലിയ  വരദാനമായിരു�ു . .  എ�ാൽ  അ�െ�  ഈ  കഴിവുകൾ  എ�തമാ�തം
അ�െ�  ജീവിതെ�   രൂപെ�ടു�ു�തിൽ  �പേയാജനെ�ടു�ി  എ�ത്  െനാ�രേ�ാ  െട  ഈ  അവസാനേവളയിലും  മന�ിെന  അല���  ഒരു  സമസ�യായി
നിലനിൽ�ു�ു .േകരള  സാഹിത�  ചരി�ത�ിൽ  ചുരു�ം  ചില  യുവ  സാഹിത�കാര�ാരുെട  േപരുകള�െട  കൂ��ിൽ  ബഹുമാനെ��  േഷബാലി  അ�െ�  േപരും
ഉൾെ�ടു�ി ,  േഡാക്ടർ  െക  എം  തരകൻ  േലഖനം  എഴുതിയിരി�ു�ത്  ഞാൻ  വായി�ി���് . .  െസമിനാരിയിൽ  പഠി�ു�  കാല�്  തെ�  അ�തമാ�തം
�ശേ�യനായി  വളർ�  അ�ൻ  എ�ുെകാ�്  ആ  വളർ�  തുടർ�്  നിലനിർ�ിയി�  എ�ത്  എേ�ാഴും  ഞാൻ  േവദനേയാെട  അനുസ്മരി�ാറു�് . . . .  ഞ�ൾ
െസമിനാരി  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനുേശഷം  ഒ�ി�്  േദവേലാകം  അരമനയിൽ  അ�െ�  പരിശു�  കാേതാലി�  ബാവാ ,   മാത��സ്  �പഥമൻ  ബാവാ  തിരുേമനിയുെട
യുെട  �പേത�ക  നിർേ�ശ�പകാരം  ഓർ�േഡാക്സ്  െഹ  റാൾഡ്  എ�  പ�തം  ഏകേദശം  8  വർഷകാലം  മുട�ം  കൂടാെത  നട�ിെ�ാ�ു  േപായി . .  സഭയുെട
ഔേദ�ാഗിക  മുഖപ�തം  ആയിരു�ി�  എ�ിലും  സഭ  ആ  കാലഘ��ിൽ  േനരി�  എ�ാ  കാലിക  �പശ്ന�േളാടും  �കിയാ�കമായി  �പതികരി�ുവാൻ
ഓർ�േഡാക്സ്  െഹാറാൾഡ്  പ�ത�ിന്  സാധി��  എ�ത്  അഭിമാനേ�ാെട  അനുസ്മരി�െ� . .  പ�താ  �പവർ�നരംഗ�്  അ�ൻ  ഉ�ായിരു�  കഴിവ് ,
േകാ�യെ�  അ�െ�  വൻകിട  പ�ത  മുതലാളിമാർ  േപാലും  മു�കണ്ഠം  �പശംസി�ു�ത്  ഞാൻ  േനരി�്  േക�ി���് .  ഏത്  രംഗ�്  അ�ൻ
�പവർ�ി�ാലും  ആ  രംഗ�്  ആധികാരികമായി  ന�  അവഗാഹേ�ാടുകൂടി  �പവർ�ി��  ത�വ�ം  ഉ�  ഒരു  കഴിവ്  അ�െന  മ���വരിൽ  നി�്
എേ�ാഴും  വ�ത�സ്തനാ�ിയിരു�ു .  അ�െ�  േപരിെല  വ�ത�സ്തത (േഷബാലി )  േപാെല  തെ�   എ�ാ  �പവർ�ന  േമഖലകളിലും ,  തേ�തായ  വ�ത�സ്ത
വ��ിമു�ദ   പുലർ�ു�തിൽ  അ�ൻ  വളെരേയെറ  ജാ�ഗതയു�വനായിരു�ു . . . .  "നവ  നവ  ഉേ�ഷ  ശാലിനി  മതി  "  എ�താണ്  യഥാർ�  �പതിഭാശാലിയുെട
നിർവചനം .  ഇത്  ഞാൻ  അതിെ�  യഥാർ�  അർ��ിൽ  േനരിൽ  ക�ത്  അ�നിലാണ് .  നിമിഷംേതാറും  പുതിയ  പുതിയ  ആശയ�ൾ  െകാ�്  ഉ�ി
ഷ�ാകു�  ബു�ി  അതാണ്   "നവനവ  ഉേ�ഷശാലിനി  മതി"  എ�  വാ�ിെ�  അർ�ം . .  േഷബാലി  അ�ൻ  അതിെ�  േനർ�ാഴ്ചയാണ് .  നിമിഷ�ൾ
േതാറും  പുതിയ  പുതിയ  ആശയ�ൾ  െകാ�്  ന�െള  വിസ്മയി�ി�ുവാൻ  അ�ന്  ഒരു  �പേത�ക  കഴിവു  തെ�  ഉ�ായിരു�ു . .   എ�െന  പുതിയ
ൈശലിയിലും  പുതിയ  ഘടനയിലും  അവതരി�ി�ണം  എ�ത്  വളെര  െപെ��്  അ�െ�  ബു�ിയിൽ  ഉദി�  ഉയരുമായിരു�ു .  െഹറാൾഡ്   പ�തം  തുട�ിയ
സ�ർഭ�ിൽ  അ�്  സഭയിൽ  ഒരിട�്  േപാലും  ഓഫ്െസ�്  �പി��ംഗ്  ഇ�ാതിരു�  കാലഘ��ിൽ  മ�ദാസിെല  ശിവകാശിയിൽ  േപായി  ഓഫ്െസ�ിൽ  �പി� ്
െചയ്ത്  വളെര  മേനാഹരമായ  േലഔ�്  ൈവദഗധ�േ�ാടുകൂടി  കൂടി  െഹറാൾഡ്  �പസി�ീകരി�ത്  അ�െ�   ആ  വിഷയ�ിലു�  അറിവും  നൂതന  ആശയവും
ആ  യിരു�ു . .  ഏത്  വിഷയ�ിനും  ഒരു  ആനുകാലിക  നൂതന  ഭാവ�ിൽ  അവതരി�ി�ുവാൻ  അ�ൻ  �പേത�കം  �ശ�  പതി�ി�ിരു�ു .   പരിശു�
വ��ുേ�ൽ  ബാവ  അ�െന  വളെരേയെറ  സ്േനഹി�ിരു�ു .  അ�െന  ഏൽ�ി�ു�  ഉ�രവാദിത��ൾ  പൂർണ  വിശ�സ്തതേയാെട ,  മേനാഹരമായും
ഭംഗിയായും  പൂർ�ിയാ�ും  എ�  ഉ�മ  േബാധ�ം  പരിശു�  ബാവാ  തിരുേമനി�്  ഉ�ായിരു�ത്  ഞാൻ  േനരി�്  മന�ിലാ�ിയി���് . .  അ�െന  കുറി�്  ചില
അസൂയാലു�ൾ  ബാവാ  തിരുേമനിയുെട  അടു�ൽ  ഏഷണി  പറ�്  അടു�  കൂടു�ത്  സർ�സാധാരണമായിരു�ു .  എ�ാൽ  ഒരാള�െട  േപാലും  വാ�്
േക�്  പരിശു�  ബാബാ  തിരുേമനി  അ�െന  വഴ�്  പറയുകേയാ  ശാസി�ുകേയാ  െചയ്തി�ി�  എ�്  മാ�തമ�  േഷബാലി  അ�ന്  ശ�തു�ൾ  ഏെറയു�്
സൂ�ി�ണം  എ�്  ഇടയ്�ിടയ്�്  സൂചന  നൽകി  അ�െന  സഹായി�ുമായിരു�ു    ബാവാ  തിരുേമനി . .  അ�തമാ�തം  ബാവായ്�്  െഷബാലി  അ�െന
സ്േനഹമായിരു�ു  എ�്   സാരം . . . . . .   ഒരി�ലും  നിരാശയി�ാ�  �പസ�മായ  �പത�ാശ  െഷബലി  അ�െ�   �പേത�കതയായിരു�ു . . .  മുേ�ാ��വ�  കാൽ
ഒരി�ലും  അ�ൻ  പുറേകാ�്  വലി�ാ�  സ�ഭാവ�ാരൻ   ആയിരു�ു . .  എ�ത  വലിയ  തട��ൾ  ഉെ��ിലും  ആ  തട��െള  കൂസാെത  മുേ�ാ��
േപാകുവാനു�  ഒരു  ആേവശം  അ�നു�ായിരു�ു . . .  അത്  അ�ന്  മാ�തമ�  അ�െ�  കൂെട  നിൽ�ു�വെരയും  അേത  ആേവശ�ിൽ  കൂെട  കൂ��വാൻ
ഉ�  വലിയ  മാനസിക  ച�ൂ�ം  അ�ന്  ഉ�ായിരു�ു  അത്  അ�െ�  മാ�തം  �പേത�കതയായിരു�ു . .ആ  �പസ�മായ  േപാസി�ീവ്  എനർജി  അ�നിൽ  നി�്
ധാരാളം  ഏ��വാ�ി  ജീവിത�ിൽ  അനുഭവി�  വ��ിയാണ്  ഞാൻ . . .  െഹറാൾഡ്െല  കാലഘ��ിന്  േശഷം   അ�േനാട്  േചർ�്  മ�ദാസ്  ഭ�ദാസന�ിൽ
�പവർ�ി�ുവാനു�  ഭാഗ�ം  എനി�്  ലഭി�� . . .  അവിെടയും  ഒ�ി�്  അേനക  സ�ർഭ�ളിൽ  �പവർ�ി�ാനു�  അവസരം  എനി�്  ലഭി�� . .  അേ�ാെഴ�ാം
ഒരു  സ��ം  അനുജെന  േപാെല  തെ�  ആ�ാർ�തയിൽ  അ�ം  േപാലും   െവ�ം  േചർ�ാെത  അ�ൻ  എെ�  സ്േനഹി�� . .  അവിെട  നി�്  

 
 അ�ൻ  അേമരി�യിേല�്  േപായതിന്  േശഷവും  കൃത�മായ  ഇടേവളകളിൽ  േസാഷ�ൽ  മീഡിയകളിലൂെട  ഞ�ൾ  ആ  ബ�െ��ിരു�ു . .  ആ  സ്േനഹബ�ം
മരി�ു�തിന്  ഒരു  മാസം  മുൻപ്  വെരയും  തുടർ�ു  െകാ�ുേപാകുവാൻ  ൈദവം  ഞ�െള  അനുവദി�� . . . . .  അ�നും  ഞാനും  ത�ിലു�  ബ�ം  ഞ�ൾ  ര�്  വ��ികൾ
എ�തിന��റം  ഞ�ള�െട  ര�്  കുടുംബ�ളിെലയും  മാതാപിതാ�ള�ം ,  സേഹാദര�ള�ം ,  ഞ�ള�െട  സ��ം  മാതാപിതാ�ള�ം  സേഹാദര�ള�ം  എ�  നിലയിൽ  
 കുടുംബ�ൾ  ത�ിലും  ഉറ�ബ�ം  വളർ�ു�തിൽ  അ�ൻ  വളെരേയെറ  ജാ�ഗത  കാണി�ുകയും  മുൻൈകെയടു�ുകയും  െചയ്തു .  അ�െ�  മരണവാർ�  േക�്
എെ�  സേഹാദര�ൾ  എെ��ാൾ  കൂടുതൽ   ഹൃദയേവദന  അനുഭവി�ു�ു . . .  അതുേപാെലതെ�  അ�െ�  സേഹാദര�ള�ം  അ�യും  അവരുെട  സ��ം  മകെന
േപാെലയും  സേഹാദരെന  േപാെലയും  എെ�  ഇേ�ാഴും  സ്േനഹി��  െകാ�ിരി�ു�ു . .  എ�െന  ഈ  ആ�ബ�ം  ഇ�ത  ശ�മായി  നിലനി�ു  എ�്  േചാദി�ാൽ  ഒ�
ഉ�രേമ  എനി�്  പറയാനു�� .  സ്േനഹി�ാൻ  മാ�തം  അറിയാവു�  നിഷ്കള�മായ  ഒരു  വലിയ  മന�്  േഷബാലി  അ�ന്  ഉ�ായിരു�ു . .  നിഷ്കള�മായ  ആ  വലിയ
മന�ിെ�  ഉടമയായ  �പിയ  സേഹാദരാ ,  കർ�ാവ്  തെ�  മേനാഹരമായ  പറുദീസായിൽ   താ�ൾ�്  മേനാഹരമായ  ഒരു  ഭവനം  നൽകെ�  അവിെട  ശാ�മായി
വി�ശമി�ുക . .  നമു�്  ഇനി  മുഖാമുഖം  അവിെടകാണാം . .  
ക��നീേരാെട   വിട . .  
              �പിയെ��  ഐസ�  �ൻ  



സാഹിത�  രചനയിലു�  കഴിവു  മൂലം  െസമിനാരി  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു  (1977-1981)
േശഷം  1981-ല്  ഓര്�േഡാക്സ്  യൂ�്  മാസികയുെട  സബ്  എഡി�ര്  ചുമതലയില്
െഷബാലി  െശ�ാശന്  നിയമിതനായി .  കവിയും  ചി�തകാരനും
ൈദവശാസ്�ത�നുമായ  േഡാ .  െക .  എം .  േജാര്ജ്  അ�നായിരു�ു
ഓര്�േഡാക്സ്  യൂ�്  മാസികയുെട  പ�താധിപര് .  െഷബാലി  െശ�ാശന്െറ
വരേവാെട  യൂ�്  മാസികയുെട  െക��മ��ം  മാറി .  ഓഫ്െസ�്  �പിന്റിംെഗാ�ും
വ�ി�ി�ാ�  അ�ാല�്  െ�ടഡില്  �പ�ില്  അ��  നിര�ി  ഇറ�ിയ  ആ  ല��ള്
ഡിൈസന് ,  കാര്��ണ് ,  കവിത ,  കഥ  തുട�ിയവയുെട  മികവുെകാ�്  �ശേ�യമായി .
യുവത��ിന്െറ  �പതികരണേശഷി  പ�താധിപകുറി��കളിലും  േലഖന�ളിലും
വിമര്ശനശര�ളായി  വ�േ�ാള്  സഭാേനതൃത�ം  തെ�  അസ��രായി .  സഭാ
മാേനജിംഗ്  ക�ി�ിെയ  വിമര്ശി��െകാ�്  പ�താധിപര്  എഴുതിയ  എഡിേ�ാറിയല്
വലിയ  േകാളിള�ം  തെ�  സൃഷ്ടി�� .  േലഖനം  എഴുതാനു�ായ  സാഹചര�വും
വിമര്ശന�ിന്െറ  അടി�ാനെമ�ാെണ�ും  വിശദീകരി�്  അടു�  ല��ില്
എഡിേ�ാറിയല്  എഴുതിയത�ാെത  �മ  പറ�ു  തടിയൂരാന്  പ�താധിപ  സമിതി
ത�ാറായി� .

മു�ിരി  ചി�തകഥ

മു�ിരി  ചി�തകഥാ  പര�രയുെട  �പസി�ീകരണേ�ാെടയാണ്  ഫാ .  േഷബാലിയുെട
�പസി�ീകരണ  രംഗെ�  അരേ��െമ�ു  േതാ�ു�ു .  അേ�ഹവും
സുഹൃ�ു�ളായ  ചില  ൈവദികരും  േചര്�്  മു�ിരി  ചി�തകഥ  എ�  േപരില്
ൈബബിള്  കഥകള്  ചി�തകഥകളായി  �പസി�ീകരി��  തുട�ി .  ഫാ .  െക .  ഇ .  വര്�ി
ആയിരു�ു  �പസാധകന് .  േയശു�കിസ്തു ,  ജൂഡി�് ,  അബ്ശാേലാം  തുട�ി  ആറ്
ചി�തകഥകളിറ�ിയേതാെട  സാ��ിക  �പയാസ�ളില്െപ�തു  മൂലമാവാം  ആ
�പ�ാനം  നിര്േ��ി  വ�ു .  

ഒ .വി .ബി .എസ് .  പുസ്തക�ള്

െവേ�ഷന്  ൈബബിള്  സ്കൂള്  എ�  േപരില്  െ�പാ��ന്റുകാര്  നട�ിയിരു�
അവധി�ാലെ�  പഠന  േകാഴ്സിന്െറ  പുസ്തക�ള�ം  മ�്  സാധന�ള�ം  വാ�ി
ഉപേയാഗി��െകാ�ാണ്  ന�ുെട  സഭയില്  വി .ബി .എസ് .  1970-കളില്  ആരംഭി�ത് .
അത്  പി�ീട്  ഓര്�േഡാക്സ്  െവേ�ഷന്  ൈബബിള്  സ്കൂള്  എ�  േപരില്
സേ�സ്കൂള്  �പ�ാന�ിന്െറ  �പധാന  ചുമതലയില്  ആരംഭി�േ�ാള്
പുസ്തക�ള�ം  മ��ം  ത�ാറാ�ാന്  ഏ�ി�ത്  െഷബാലി  അ�െനയും
സുഹൃ�ു�െളയുമാണ് .

മല�ര  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്

െഷബാലി  െശ�ാശെന  ഇതിനകം  പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവാ  �ശ�ി�ിരു�ു .  "സഭാ
വാര്�കള്  �പസി�ീകരി�ാന്  നമു�ും  ഒരു  �പതിവാര  �പസി�ീകരണം  േവേ�"
എ�ു  െഷബാലി  െശ�ാശന്  േചാദി�േതാെടയാണ്  സഭാ  വാര്�കള്
�പസി�ീകരി�ു�  ഒരു  �പതിവാര  പ�തം  �പസി�ീകരി�ു�ത്  സംബ�ി�
ആേലാചനകള്  ആരംഭി�ത് .  െക .  എം .  തരകന് ,  േഡാ .  സാമുവല്  ച�ന��ി ,  േപാള്
മണലില്  തുട�ിയ  സഭാംഗ�ളായ   സാഹിത�കാര�ാെര  വരു�ി  ഈ  ആശയം
ചര്�  െചയ്തു .  േഡാ .  സാമുവല്  ച�ന��ിെയ  േഹാണററി  ചീഫ്  എഡി�റാ�ി
മല�ര  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്  എ�  േപരില്  സഭാ  വാര്�കള്
�പസി�ീകരി�ു�  ഒരു  �പതിവാര  പ�തം  ആരംഭി�ുവാന്  തീരുമാനി�� .  1982
െസപ്�ംബര്  12-ന്  ആദ�  ല�ം  �പസി�ീകരി�� .  കാേതാലിേ��്  സപ്തതി
ആേഘാഷം  വിപുലമായി  േകാ�യ�്  ആേഘാഷി�  മഹാസേ�ളന�ില്  ആദ�
ല�ം  �പകാശനം  െചയ്തു .  െഷബാലി  അ�ന്  എഡി�റായി  �പവര്�ി�� .  1982-ല്
എളിയ  നിലയില്  �പവര്�നം  തുട�ിയ  െഹറാള്ഡ്  വളര്�േതാെട  1983-ല്  ഫാ .  സി .
എ .  ഐസ�ും  (അേസാസിേയ�്  എഡി�ര്) 1985-ല്  ഫാ .  രാജു  വര്ഗീസും  (മാേനജര്)
പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  ക�ന�പകാരം  �പവര്�കരായി  എ�ി .
േദവേലാകം  മാേനജരായിരു�  സി .  െക .  േജാസഫ്  റ�ാനായിരു�ു  �പസാധകന് .

പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  �പസംഗ�ള�ം ,  സഭാ  വാര്�കള�ം ,  കഥകള�ം
കവിതകള�ം  േനാവലുെമാെ�  െഹറാള്ഡ്  �പസി�െ�ടു�ി .  സഭാംഗ�ള�ം
അ�ാ�വരുമായ  സാഹിത�കാര�ാരുെട  സൃഷ്ടികള്   അതിലൂെട  െവളി�ം  ക�ു .
�പശസ്ത  സാഹിത�കാരനായ  െക .  എം .  തരകന്  രചി�  േനാവല്  തുടര്�യായി
�പസി�ീകരി�� .  ഫാ .  േഡാ .  േജ�ബ്  െചറിയാന്  (േഡാ .  യാേ�ാബ്  മാര്
ഐേറനിേയാസ്) ധ�ാനപം�ി  ൈകകാര�ം  െചയ്തു .  െ�പാഫ .  െക .  വി .  ത�ി  തര്ജമ
െചയ്ത  �കിസ്തനുകരണം  തുടര്�യായി  �പസി�ീകരി�� .  േജായന്  കുമരകം ,  േപാള്
മണലില്  തുട�ിയവരുെട  േലഖന�ള�ം  ൈവദിക�ട�ിയും  പ .  വ�േശരില്
തിരുേമനിയുെട  ൈ�പവ�്  െസ�ക�റിയായിരു�  ഫാ .  േജ�ബ്  മണലിലിന്െറ
സഭാസ്മരണകള�ം  ഒ .  എം .  മാത��  ഒരുെവ�ി�റയുെട  സഭാചരി�ത  േലഖന�ള�ം
�ശേ�യമായിരു�ു .  െ�പാഫ  എന് .  ഐ  ൈനനാന്  ശൂരനാട്  ആരാധനാ  ഗാന�ള�െട
അര്�ം  വിശദീകരി�്  'ആരാധനാഗീത  സമീ� '  എ�  പം�ി  എഴുതി .
ക��പുരയ്�ല്  പാ��ന്  കെ��ിയ  'നിരണം  �ഗ�വരി 'യുെട
ൈകെയഴു�ു�പതിയില്  നി�്  കുെറേയെറ  ഭാഗം  �പസി�ീകരി�� .  ഫാ .  േജാണ്
േതാമസ്  കരി�ാ�ില് ,  എ�ബഹാം  സഖറിയാ  െച�കമഠം ,  എം .  കുര�ന്  േതാമസ് ,
േതാമസ്  നീലാര്മഠം ,  വര്ഗീസ്  േജാണ്  േതാ���ഴ ,  േജായ്സ്  േതാ�യ്�ാട് ,  േജ�ബ്
െകാേ�രി ,  േജാണ്  ക�ാട് ,  ടി .  എ .  പാലമൂട് ,  േകാ�ിയൂര്  എം .  എം .  പി . ,  അ�ീനാട്
േജാസ് ,  എസ് .  ഡി .  ചു�ിമാനൂര് ,  േജാര്ജ്  തഴ�ര ,  പി .  സി .  ജയിംസ്  പാ�ാടി  തുട�ി
പലരും  െഹറാള്ഡിലൂെട  എഴുതി  െതളി�ു .  �ശീപാദം  ഈശ�രന്  ന�ൂതിരി ,  തുളസി
േകാ���ല്  തുട�ിയ  അൈ�കസ്തവരായ  എഴു�ുകാരുെട  രചനകള�ം
വായി�േതാര്�ു�ു .

മുഖം  േനാ�ാെതയു�  വിമര്ശനം

സഭാേനതൃത��ിലു�വര്�്  വഴിെത��േ�ാള്  മുഖം  േനാ�ാെത  ഓര്�േഡാക്സ്
െഹറാള്ഡ്  വിമര്ശി�� .  മാേനജിംഗ്  ക�ി�ിയില്  െഹറാള്ഡിെന�ുറി�്  േചാദ�വും
ഉ�രവുെമാെ�യു�ായി .  െസ�ക�റിയുെട  ബജ�ിെന��ി  'എംപ്�ി  ബജ�് '
എെ�ഴുതിയതു  അേസാസിേയഷന്  െസ�ക�റി  ആയിരു�  എം .  �ി .  േപാളിെന
െചാടി�ി�� .  പുലിേ�ാ�ില്  ര�ാമനു  മലയാള  മേനാരമയില്  ഉ�ായിരു�
െഷയറിെന�ുറി�്  അേന�ഷി�ത്  അ�്  വര്�ിംഗ്  ക�ി�ിയിലു�ായിരു�  െക .
എം .  മാത��വിന്െറ  അനിഷ്ട�ിനും  കാരണമായി .  

പുസ്തക  �പസി�ീകരണം

പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  േറാം ,  ഗള്ഫ്  യാ�തയുെട  വിവരണം
'മരുശ�ാദല�ളില് '  എ�  േപരില്  �പിന്സി�ല്  െസ�ക�റിയായിരു�  ഫാ .  സഖറിയാ
േപര�ാ�ിെനെ�ാ�്  (പി�ീട്  ഔേഗന്  മാര്  ദീവ�ാേസ�ാസ്) എഴുതി�്
�പസി�ീകരി��െകാ�്  മല�ര  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്   പുസ്തക
�പസി�ീകരണ  രംഗേ��ും  കട�ു .  പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവാ  ചര്�്  വീ�ിയില്
എഴുതിയ  �പഭാഷണ�ള്  സമാഹരി�്  1988-ല്  "വചന�ിന്െറ  സുവര്�ം"  എ�
േപരില്  �പസി�ീകരി�� .

പ .  പരുമല  തിരുേമനിയുെട  ര�ാമെ�  ജീവചരി�തം  െഹറാള്ഡ്  തുടര്  ല��ളില്
�പസി�ീകരി�� .  ആ  �ഗ�ം  �പസി�ീകരി�  ഫാ .  ഇ .  െജ .  എ�ബഹാം  േദവേലാകെ�
പഴയ  അരമനെ��ിട�ില്  ആയിരു�ു  ജീവിത  സായാ��ില്  താമസി�ിരു�ത് .
പരുമല  െസമിനാരി  മാേനജരായി  �പവര്�ി�ി���  അേ�ഹം
അവിവാഹിതനായിരു�ു .  പരുമല  തിരുേമനിയുെട  ജീവചരി�ത�ിന്െറ
�പസി�ീകരണാവകാശം  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡിന്  അേ�ഹം  നല്കുകയും
െഹറാള്ഡ്  ഈ  കൃതിയുെട  പതിനായിരം  േകാ�ി  �പസി�ീകരി�്  സൗജന�വിലയായ
10 രൂപയ്�്  വിതരണം  െച��കയും  െചയ്തു .  സൗജന�നിര�ില്  വിതരണം
െച�ാന്  ഒേ�െറേ�ര്  െഹറാള്ഡിെന  െചറിയ  തുകകള്  നല്കി
സഹായി�ിരു�തായും  ഓര്�ു�ു .  

പ .  ഗീവര്ഗീസ്  ര�ാമന്  ബാവായുെട  ചരമ  രജത  ജൂബിലി  സ്മരണിക
പുസ്തകരൂപ�ില്  �പസി�ീകരി�� .  ജൂബിലി  സ്മരണികകള്  മാസികാരൂപ�ില്
ഇറ�ിയിരു�  കാല�ാണ്  അതില്  നി�ു  വ�ത�സ്തമായി  പുസ്തകരൂപ�ില്
അത്  �പസി�ീകരി�ത് .

ൈവദിക  സുഹൃദ്  സംഘം

അേമരി�യില്  ജീവി�ിരു�  ഫാ .  പി .  സി .  ഗീവറുഗീസിന്െറ  താ�ര��ില്  1990-ല്
രൂപംെകാ�  ൈവദികരുെട  കൂ�ായ്മായ  ൈവദിക  സുഹൃദ്  സംഗമ�ിന്െറ
പി�ണിയിലും  െഷബാലി  അ�ന്  �പവര്�ി�ിരു�ു .  ഈ  കൂ�ായ്മയുെട  ഒരു
സേ�ളനം  പരുമല  െസമിനാരിയില്  വ�്  1990 ജൂണ്  27-നു  നട�ു .
വിശ�ാസപരമായ  ചില  ലഘുേലഖകള്  ഈ  കൂ�ായ്മയുെട  േപരില്  പി�ീട്
�പസി�ീകരി�ുകയും  െചയ്തു .  1980-കളില്  ആരംഭി�  െസന്റ്  േതാമസ്
ഓര്�േഡാക്സ്  ൈവദിക  സംഘം  എ�  സഭയിെല  ൈവദികരുെട  സംഘടനയ്�്
ബദലായി  രൂപീകരി�താണ്  ൈവദിക  സുഹൃദ്  സംഗമം  എ�  െത�ി�ാരണയില്  ഈ
കൂ�ായ്മയ്െ�തിെര  പരാതികള്  സഭാേനതൃത��ിനു  ലഭി�� .  സു�ഹേദാസ്  ഈ
വിഷയം  ചര്�  െചയ്ത്  ൈവദികരുെട  സംഘടനയായി  െസന്റ്  േതാമസ്
ഓര്�േഡാക്സ്  ൈവദിക  സംഘം  മാ�തം  മതി  എ�  തീരുമാനം  എടു�ു .
െഷബാലി  അ�നും  സഭാേനതൃത�വുമായി  അകലുവാന്  ഇതും  ഒരു  കാരണമായി
ഭവി�� .

ഒരു  മിക�  �പസി�ീകരണ�ിന്െറ  ദയനീയ  അ��ം

പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  സാ��ിക  പി�ുണേയാെട  നട�ി  വ�
െഹറാള്ഡ്  ബാവായുെട  അവസാന  കാല�്  �പതിസ�ി  േനരി�� .  1989
െഫ�ബുവരിയില്  പ�ത�ിന്െറ  ചുമതല�ാര്  അ�ാര�ം  സു�ഹേദാസിെന
അറിയിെ��ിലും  സഭാേനതൃത��ില്  നി�ു  േവ��ത  പി�ുണ  ലഭി�ി� .  ഇതിനകം
സ��മായി  ഒരു  ഓേ�ാമാ�ി�്  �പ�്  വാ�ി  അതില്  അ�ടി�ുവാന്
ആരംഭി�ിരു�ു .  അതിന്െറ  േലാണ്  അടയ്�ലും  ബാധ�തയായി  മാറി .  പ .  മാത��സ്
ര�ാമന്  ബാവാ  കാേതാലി�ാ  �ാനേമ�തിെന  തുടര്�്  �പതിസ�ി
രൂ�മായേതാെട  1990-ല്  െഹറാള്ഡിന്െറ  �പസി�ീകരണം  നില�� .  െഷബാലി
അ�ന്  മ�ദാസ്  ഭ�ദാസന�ിെല  േസവന�ിനായി  േകാ�യം  വി�� .  

1999-ല്  ൈഹദരബാദില്  വ��  നട�  ഓര്�േഡാക്സ്  ൈ�കസ്തവ
യുവജന�പ�ാനം  അഖില  മല�ര  വാര്ഷിക  േകാണ്ഫറന്സില്  വ�ാണ്  പി�ീട്
ഞാന്  െഷബാലി  അ�െന  ക�ത് .  യുവജന�ള്�ായി  സഭാപിതാ��ാരുെട
രചനകള്  ഇം�ീഷില്  �പസി�െ�ടു�ു�തിന്െറ  ഭാഗമായി  ഡിഡാെ�യുെട
ഇം�ീഷ്  പതി�്  േപാ��്  ൈസസില്  �പസി�ീകരി�തിന്െറ  ഒരു  േകാ�ി  എനി�ു
ത�ു .

ഇ��ന്  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്  െവബ്ൈസ��ം  ഓണ്ൈലന്  പ�തവും

മ�ദാസ്  ഭ�ദാസന�ിെല  ഒരു  പതി�ാ�്  നീ�  ൈവദിക  ശു�ശൂഷയ്�ു  േശഷം
2002-ല്  െഷബാലി  അ�ന്  അേമരി�യിെല�ി .  അേതാെട  േദവേലാക�ു  നി�ും
പ .  മാത��സ്  �പഥമന്  ബാവായുെട  ഭരണകാല�്
�പസി�ീകരി��െകാ�ിരി�ുകയും  1990-ല്  �പസി�ീകരണം  നിലയ്�ുകയും
െചയ്ത  മല�ര  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡ്  2002 മുതല്  ഓണ്ൈലനില്
സജീവമായി .  ഇം�ീഷില്  സഭാ  വാര്�കള�ം  വിശ�ാസപരമായ  േലഖന�ള�മാണ്
െഹറാള്ഡിന്െറ  െവബ്ൈസ�ില്  ആദ�  കാല�്  �പസി�ീകരി��  വ�ത് .  പി�ീട്
2005-ല്  െഹറാള്ഡ്  പ�തം  മലയാള�ില്  പി .ഡി .എഫ് .  രൂപ�ില്  �പസി�ീകരി��
തുട�ി .  സാഹിത�കാരനായ  േജാര്ജ്  തഴ�രയുെട  സഹായേ�ാെടയായിരു�ു
ഈ  �പസി�ീകരണം  നട�ിയിരു�ത് .  ഫാ .  കുര�ാേ�ാസ്  േതാ��പുറം  ചീഫ്
എഡി�റും  െഷബാലി  അ�ന്  എഡി�ര്  ഇന്  ചാര്ജും  േജാര്ജ്  തഴ�ര  റസിഡ�്
എഡി�റുമായി  ആണ്  ഉയര്�  നിലവാരം  പുലര്�ിയിരു�  ഈ  ഓണ്ൈലന്  പ�തം
നട�ത് .  ആദ�  വര്ഷ�ളില്  ആഴ്ചയില്  നാലു  ല��ള്  �പസി�ീകരി�ിരു�ു .
പി�ീടത്  ആഴ്ചയില്  ഒ�ായി  ചുരു�ി .  സഭയുെട  വിവിധ  സേ�ളന�ളിെല
�പസംഗം  േവായിഡ്  റിേ�ാര്ഡര്  ഉപേയാഗി�്  റിേ�ാര്ഡ്  െചയ്തത്
എഴുതിെയടു�്  �പസി�ീകരി�ു�ു  എ�ത്  ഈ  �പസി�ീകരണ�ിന്െറٶഒരു
�പേത�കതയായിരു�ു .  േഡാ .  ഗീവര്ഗീസ്  മാര്  ഒസ്താ�ിേയാസിന്െറ  ജീവിത
സ്മരണകള്  െവളി�ം  ക�ത്  ഇതിലൂെട  ആയിരു�ു .  യാേ�ാബായ  വിഭാഗം
ഓണ്ൈലനിലൂെട  �പചരി�ി�  പല  നുണ�ഥകള�ം  െപാളി�ടു�ാനും  െഹറാള്ഡിന്
സാധി�� .  2016-ല്  െഹറാള്ഡിന്െറ  െവബ്ൈസ�്  നിര്�ി .  അതിനു  മു�ു  തെ�
സാ��ിക  �പതിസ�ി  മൂലം  ഓണ്ൈലന്  പ�തം  നിര്�ിയിരു�ു .

െഷബാലി  അ�നും  ഓര്�േഡാക്സ്  െഹറാള്ഡും :  ചില  ഓര്�കള്  
േജായ്സ്  േതാ�യ്�ാട്

 
ഓര്�േഡാക്സ്  യൂ�്  മാസികയുെട  സബ്  എഡി�ര്



* �പിയെ��  േഷബാലി  അ�ന്  യാ �താെമാഴി

ഫാ . േഡാ .എം .ഒ . േജാൺ

 ജീവിത�ിൽ  ഒ�ിരി  സ� പ്ന�ള�ം
ജീവിതെ��ുറി��ം  സഭെയ�ുറി��ം  തീ �വമായ
�പതീ�കള�ം  ഉ�ായിരു�  �പിയെ��  േഷബാലി
അ�ൻ  യാ �തയായി .  അേ�ഹെ�  അടു�റിയാവു�
അേനകരുെട  മന�ിൽ  നീറു�  ഓർ�കൾ
അവേശഷി�ി�ി �ായിരു�ു  യാ �ത .

 േഷബാലി  അ�ൻ  എെ�  അയൽവാസിയും
ഇടവകാംഗവും  സുഹൃ�ും  സഹപാഠിയും  ആയിരു�ു .
ഞ�ൾ  ഒരുമി �്  ഒേര  സ്കൂളിലും  ഒേര  േകാളജിലും
പഠി�� .  ഒ�ി �്  െസമിനാരിയിൽ  േചർ�ു .  തു�മൺ
ഭ �ദാസന  െമ �താേ�ാലീ�  അഭിവ��  ദാനി േയൽ  മാർ
പീല ക്സി േനാസ്  തിരു േമനിയാണ്  1 9 7 7ൽ  ഞ�െള
െസമിനാരിയിൽ  അയ�ത് .   മൂ�ാം  വർഷ  പഠനം
പൂർ�ിയാ�ിയ  ഞ�ൾ�്  അഭിവ��  ദാനി േയൽ
മാർ  പീലക്സി േനാസ്  തിരു േമനി  തെ�  ശ�ാശുപ�ം
നൽകി .  സ്കൂൾ  പഠനകാലം  മുതൽ  സാഹിത�വാസന
ഉ�ായിരു�  ആളായിരു�ു  േഷബാലി  അ�ൻ .
ബാബു  വർഗീ സ്  എ�ായിരു�ു  േപ ര് .
െസമിനാരിയിൽ  േചർ�േ�ാൾ  മാത��  വർഗീ സ്  ആയി .
പല  ആനുകാലിക  �പസി�ീകരണ�ളിലും  െചറിയ
െചറിയ  കവിതകള�ം  കഥകള�ം  �പസി�ീകരി�േ�ാൾ
േഷബാലി  എ�  തൂലികാനാമം  സ�ീകരി�� .  പി�ീ ട്
ഇ�േയാളം  ആ  േപരിൽ  അറിയെ�ടു�ു .

 െസമിനാരി  പഠന�ിെ�  അവസാനകാല�്
കഥകള�ം  കവിതകള�ം  നാടക�ള�ം  ഒെ�
എഴുതുമായിരു�ു .  പഠനേശഷവും  അതു  തുടർ�ു .
പരിശു�  ബേസലി േയാസ്  മാർേ�ാ�ാ  മാത�� സ്
�പഥമൻ  ബാവായുമായി  അ�ൻ  അടു�ം  സ�ാദി�� .
ബാവാ  തിരു േമനിയുെട  അനു �ഗഹ�േളാടും
പി�ുണേയാടും  കൂടി  മു�ിരി  മാസികയും  പി�ീ ട്
ഓർ�േഡാക്സ്  െഹറാൾഡ്  എ�  ൈദ�വാരികയും
�പസി�ീകരി�� .  േദവേലാകം  അരമനയിൽ  നി �്
വളെര�ാലം  ഓർ�േഡാക്സ്  െഹറാൾഡ്
�പസി�ീകരി�� .  പി�ീ ട്  അ�ൻ  അേമരി�യിൽ
എ�ിയേ�ാൾ  അത്  ഓൺൈലൻ  വാർ�ാ
മാധ�മമായി  വളെര�ാലം  �പസി�ീകരി�� .  ഈ
�പസി�ീകരണ�ളിലൂെട  അ�ൻ  മല�ര  സഭയിൽ
എ�ാ  ഭാഗ�ും  ഒരു  കാലഘ��ിൽ  അറിയെ��� .
 ഇേ�ാൾ  മല�ര  സഭയിെല  ഏ�വും  �പശസ്തമായ  ഒ
വി  ബി  എസ്  ആരംഭി�ുവാൻ  േനതൃത�ം  നൽകിയ
ഒരാളാണ്  ബഹു .അ�ൻ .   മാർേ�ാ��ാർ�്  വി
ബി  എസ്  ഉ�തുേപാെല  മല�ര  സഭ�്  ഒരു
ഓർ�േഡാക്  സ്  െവേ�ഷൻ  ൈബബിൾ  സ്കൂൾ
േവണെമ�  ആശയം  പ .  മാത�� സ്  �പഥമൻ
ബാവയ്�്  നൽകി  അതു  തുട�ാൻ  അനുവാദം
വാ�ിയത്  അ�നും  അ�്  അ�െ�  കൂെട
�പവർ�ി�  സുഹൃ�ു�ള�മാണ് .

 െവ��വിളികൾ  ഏെ�ടു�ുവാൻ  ത�ാറായിരു�  ഒരു
േ�ശഷ്ഠ  ൈവദികനായിരു�ു  അേ�ഹം .
�പതിസ�ികളിലും  �പയാസ�ളിലും  പതറാെത  ഒരു
പു�ിരി േയാെട  അേ�ഹം  മുൻേപാ��  േപായി .
പു�ിരി�ു�  മുഖമാണ്  അേ�ഹെ�  അറിയാവു�
ഏവരുെടയും  മന�ിൽ  ഉ�ത് .
 േവദനകള�ം  ദുഃഖ�ള�ം  ഇ�ാ�  േലാക�്  ൈദവം
ത�ുരാൻ  അ�ന്  ആശ�ാസവും  നിത�വാസവും
നൽകെ�  എ�്  �പാർ�നാപൂർ�ം  ആശംസി�ു�ു .

േഷബാലിയ�ൻ  :  കുെറ  ന�  ഓർ�കൾ *  

 േഷബാലിയ�െന�ുറി �്  എഴുതി�ുട�ിയ  തലെ���തെ�
ഒരു  കഥയുെട  തലെ���  േപാെല  േതാ�ി .  ന�
കഥാകാരനായിരു�  േഷബാലിയ�െ�  േലാകജീവിതവും
ശാ�തയിലും  �പ�ുബ്ധതയിലും  ഒഴുകി  തട��െള
അതിജീവി �്  അ�പതീ�ിമായി  . . . . .  പരിണാമഗു പ്തിയിൽ
എ�ിയിരി�ു�ു .

1 9 8 2  -  ൽ  ഇ��ൻ  �പസിഡ� ്  ബഹുമാനെ��  ഗ�ാനി  െസയിൽ
സിം ഗ്  ഉ ദ്ഘാടനം  െചയ്ത  മാർേ�ാ��ീഹായുെട
പെ�ാൻപതാം  ശതാബ്ദി  സേ�ളന�ിലാണ്  മല�ര
ഓർ�േഡാക്സ്  െഹറാൾഡ്  എ�  സഭയുെട  വാരാ��
പ �ത�ിന്  തുട�മാകു�ത് .  േഷബാലിയ�െ�  ദീ ർഘനാളെ�
സ� പ്ന�ിെ�  പൂർ�ീകരണമായിരു�ു  അത് .   പ .  മാത�� സ്
�പഥമൻ  കാേതാലി�ാ  ബാവായുെട  അനു �ഗഹേ�ാെട
ആരംഭി�  സഭയുെട  മുഖ  പ �ത�ിെ�  പ �താധിപരായി  അ�ൻ
ന�ായി  അ��ാനി�� .  അതിനായി  േദവേലാക�ി  നട�ു
വാടകവീെട ടു�ു  താമസി�� .  സാമുവൽ  ച�ന��ി
സാറായിരു�ു  ചീ ഫ്  എഡി�ർ .എ�ാ  ബുധനാ ഴ്ചകളിലും  സാർ
വരുകയും  ൈവകി �്  എഡിേ�ാറിയൽ  േയാഗം  േചരുകയും
െചയ്തു േപാ�ു .  രാജു  വർഗീ സ്  അ�ൻ  ,സി .എ
ഐസ��ൻ . േജാർ ജ്സാർ ,  േജ�ബ്സാർ ,  സബ്
എഡി�റു�ാറായി  ഞാനും  , േജാൺ  ക�ാടും ,  സുനിൽ
െകാ����ിയും  ,  ഓഫീസ്  �ാഫായി  േതാമസും
േചർ�തായിരു�ു  8 9 -െല  െഹറാൾഡ്  ഓഫീസ് .  ആ  വർഷമാണ്
ഞാൻ  െഹറാൾഡിൽ  എ�ു�ത് .
ന�� സ് ,  േല -ഔ�് ,   പരസ��ൾ ,  �പിൻ�ിം ഗ്  വരി�ാെര
േചർ�ുക  തുട�ി  സമസ്ത  േമഖലകളിലും   അ�െ�
ചി�കള�ം  ൈകകള�മായി  രു�ു  പ �തെ�
നയി�ിരു�ത് .ഞായറാ ഴ്ച  ഒഴി െക  എ�ാ  ദിവസവും  അ�ൻ
ഓഫീസിലു�ാകും .  ചുരു��ിൽ  േഷബാലിയ�െ�  പ �തം
എ�ുവെര  വിളി�െ��� .  ഒരർ��ിൽ  സത�വുമായിരു�ു .
പ �ത�ിെ�  നട�ി�ിൽ  എ�ു  േപാരാ യ്മ  വ�ാലും  ബാവാ
തിരു േമനി  േഷബാലി�േനാെട  േചാദി�ുകയു��െയ�്  അ�ന്
ന�ായറിയാമായിരു�ു .  ആ  വിശ� സ്തത  സൂ�ി�ാൻ  അ�ൻ
ന�ായി  പരി �ശമി��  െകാ�ിരു�ു .  ഉദയാ  �പ�ിെ�  െല�ർ
�പ�ിലാണ്  9 0 -കളിൽ  പ �തം  �പി� ്  െചയ്തു  േപാ�ത് .  പി�ീ ട്
അവരുെട  ഓഫ്െസ�്  �പ�ിലും  .  �പിൻ റ്  െച���  രാ �തി  
 ഞ�ൾ  സബ്  എഡി�റു�ാർ  ആെര�ിലും  �പ�ിൽ  ഉ�ാകും .
�പി�റുെട  അ�ശ�െകാ�്  േഫാേ�ാകൾ  േമാശമാകു�
പതിവു�ായിരു�ു .  അതുെകാ�്  രാ �തി  രേ�ാ  മൂ േ�ാ  തവണ
അ�ൻ  വ�ു  േനാ�ും .  ഒേരാ  വരവിലും  കടുംകാ�ിയും  ലഘു
കടിയും  ജീവന�ാർ  ഉൾെ�െടയു�വർ�്  വാ�ി
നൽകുമായിരു�ു .  ആ  �ശമകരമായ  േജാലി  അ�ൻ
ആസ�ദി�ാണ്   െചയതിരുെ�െത�്  േതാ�ിയിരു�ു .          

ആദ�  �പി� ്  രാവിെല  പ .  ബാവാതിരു േമനി യ്�ു  നൽകും  .
9 0 - 9 1  കാല�് ,  ബാവാ  തിരു േമനിെയ  പ �തം  വായി��
േകൾ�ി�ി �ാ ണ്  േപാരു�ത് .  ഒേരാ  പ �ത�ിെലയും  െത��കൾ
ബാവാതിരു േമനി  മാർ�ു  െചയ്തു  വ�ിരി�ും .  പ �തം  വായി��
െകാടു�ാൻ  എനി�്  പല  �പാവശ�ം  അവസരം  ലഭി�ിരു�ു .
ബാവായുെട  �പിയെ��  ൈ�പവ�്  െസ�ക�റി  ബിേനായി
അ�േനാടു�  വ��ിപരമായ  അടു�വും  അതി ന്  കാരണമായി .
ഞ�ൾ  അ�ായരാകു േ�ാൾ  െത��  ക�ുപി ടി�ാൽ  വഴ�്
കുറവായിരി�ും .
പ �താധിപർ  എേ��  ?  എ�ു  മാ �തം  േചാദി�ും .  അ�ുതെ�
ൈവകുേ�രം  ബാവാ  തിരു േമനിെയ  േപായി  കാണു�  അ�േനാ ട്
പറേയ�െതാെ�  പറ�ാലും  . . . .അടു�  ല��ിന്
അ�ായിരം  രൂപയുെട  െച�്  നൽകിയായിരി�ും
ബാവാതിരു േമനി  േഷബാലിയ�െന  തിരി�യ�ുക . .ആ  ഹൃദയ
വിശാലതയും  കരുതലും  അ�ന്  ന�ായി  അറിയാമായിരു�ു .
അതുേപാെല  അ�െ�  കഴിവിെ�  പര�്  ബാവാ
തിരു േമനി യ്�ും  േബാധ�മു�ായിരു�ു .



സഭെയയും  ,  കാേതാലി�ാ  ബാവാേയയും  ഉയർ�ി�ാ���  നിലപാടായിരു�ു  അ�േ�ത്  .  അതി ന്  വാ�ിലും  എഴു�ിലും  ഒരു  വീ ഴ്ച
വരാൻ  അ�ൻ  സ�തി യ്�ി� .  പലേ�ാഴും  മുഖം  േനാ�ാെത  സഭയുെട  സ��ിെന  സംബ�ി��ം  ,   പ .  കാേതാലി�ാബാവായുെട
അധികാരവകാശ�െള  കുറി��ം  എഴുതിയതി ന്  പല  ഉ�തരുെട  വിമർശന�ള�ം  ഉയർ�ി �� െ��ിലും  തെ�  നിലപാടിൽ  അ�ൻ
ഉറ��  നി�ിരു�ു .   ആ  എഴു�ിെ�  പി�ിെലേചേതാവികാരം  മന�ിലാ�ുേ�ാഴാണ്  അ�െന  മന��െകാ�്  സ്തുതി��  േപാകു�ത് .
അ�രം  നിമിഷ�ൾ  പലതു�ായി �� �് .അതായിരു�ു  േഷബാലിയ�ൻ .

 അ�രേലാകെ�  �പതി ഭയായിരു�ു  അ�ൻ .പ �ത�ിെല  ചില  േലഖന�ൾ  �പ�ി േല�്  മാ�ർ  േപാകു�തിെ�  തേലദിവസം
ഒ�യിരു�ിൽ  കലാസ്പർശമു� ,  വടിെവാ�  അ�ര�ളിൽ  പൂർ�ീകരി �്  തരുമായിരു�ു .  എേ�ാഴും  അ�െന  ഇരി�ിെ��ു
മാ �തം .  �പതി ഭാധന�ാർ  അ�െനയായിരി�ും .  മന�ിൽ  ആശയ�ൾ  തി�ിവരു േ�ാൾ  േപനയുമായി  ഒരിരു�ാണ് .  എഴു�ിെ�
പൂർ�ീകരണ�ിെല  അവർ  എഴുേനൽ�ുകയു�� .  േഷബാലിയെ�  രീതിയും  ഇതു  തെ�യായിരു�ു .  ഒരി�ൽ  കു�ംകുള�്  ഒരു
സ�ിെമ��നു�  മാ�ർ  ത�ാറാ�ാൻ  േപായി .  തിരി��  വരു േ�ാൾ  ഒരു  വീ ��മതിലിൽ  കു�ംകുളെ�  ഒരു  ചി �ി  (കുറി )ക�ിനിയുെട
പരസ�ം  ക�ു . േഗ�ിനു്  സമീപംനി�  ഗൃഹനാഥനുമായി  അ�േനരം  അ�ൻ  സംസാരി�� .  തിരി െക  േകാ�യ�്  മൂ�ുമണി  രാ �തി
എ�ിയേശഷം  ഒ�യിരു�ി ന്  ആ  മതിലി െ�  കഥെയഴുതി .  െവള��ി ന്  അ�ിന്  പൂർ�ീകരി�  ആ  കഥ  മാതൃഭൂമി  ആഴ്ച  പതി�ിൽ
�പസി�ീകരി�� .  ആ  കാല�ളിെല  അറിയിെ��  െചറുകഥാകാരനായിരു�ു  േഷബാലി .  സാഹിത�  കൂ�ാ യ്മകളിൽ  അ�േനാെടാ�ി �്
േപാകാനു�  അവസരം  എനി�ും  ലഭി�ി �� �് .  അ�െ�  സാഹിത�  േലാകെ�  സ�ീകാര�ത  േനരി � റിയാൻ  അ�െന  കഴി�ി��മു�് .
ആ  വഴി  തുടർ�ിരുെ��ിൽ  . . . . .  അ�രേലാക�്  അ�ൻ  എവിെട�ുമായിരു�ുെയ�്  ചിലേ�ാെഴ�ിലും  ഓർ�ുേപായി �� �് .
അ�തയ്�്  �പതി ഭാധനനായിരു�ു  േഷബാലിയ�ൻ

മ���വരുെട  ന�  സൃഷ്ടികെള  മന��  തുറ�്  അഭിന�ി�ാൻ  മടിയി�ാ�  സ�ഭാവ�ിനു ടമയായിരു�ു .  ഒരി�ൽ  െഹറാൾഡിൽ
ഒരു  പുതിയ  നർ�രസം  കലർ�  ഒരു  പം�ി  ( േകാർണർ )  ആരംഭി�ാൻ  എേ�ാടു  പറ�ു .  പി േ��്  ഞാൻ  എഴുതിയത്  അ�െ�
ൈക�ിേല�ി�� .  വായി�ി ഷ് ടെ��  അ�െ�  സേ�ാഷം  ഇ�ും  ഓർ�ു�ു .  ഇതു  ന�ുെട  പ �ത�ിെല  കല�ൻ  ഐ�മാ  . . . . .  എ�ു
പറ�ു  ക�ി�ുഴിയിൽ  േപായി  ലഡു  വാ�ിവ�്  ഓഫീസിൽ  വിതരണം  െചയ്തേതാർ�ു�ു .  ഇ�െന  സബ്  എഡി�റു�ാെര  ഓേരാ
സമയ�ളിൽ  േ�പാ�ാഹി�ി�ിരു�ു .  അതുെകാ�്  േഷബാലിയ�െനാ�ം  കൂടിയാൽ  ശബളേ��ാൾ  സംതൃപതി�്  �പാധാന�ം
നൽകു�  രീതിയിൽ  സ�യം  എ�ിേ�രുമായിരു�ു .  ന�ത്  ആര്  െചയ്താലും ,  എഴുതിയാലും  അവെര  അഭിന�ി�ു�  മന�ായിരു�ു
േഷബാലിയ�േ�ത് .

സ�ിെമ��െ�  �പസി�ീകരണവുമായി  ബ�െ��്  അ�േനാെടാ�ി���  മാരുതിവാനിലു�  ദീ ർഘദൂര  യാ �തകൾ  മറ�ാൻ
കഴിയു�ത� .  രാജു  അ�ൻ  വാഹനേമാ ടി�ും  േഷബാലി  അ�നും  ഐസ��നും  കൂടി  കഥകള�ം  പാ��കള�ം  ഒെ�യായി  യാ �ത
സേ�ാഷകരമാ�ും .  ൈക�ിലു�  കാശ്  മു ഴുവൻ  വഴിയിലു�  േഹാ�ലിൽ  െചലവാ�ി  എ�ാവർ�ും  കുശാലായി  ഭ�ണം  നൽകും  .
േപ ഴ് സ്  കാലിയാകു�ത്  േഷബാലിയ�െ�യായിരി�ും .അേ�ാൾ  കാലി േപ ഴ് സ്  കാ�ി  പറയും  ഇ�ുംവരും  നാെള  േപാകും  . . .  അത�
ഇ�ുതെ�  േപായി .  പണം  പുെ�േടാ . .  നമു�ിെ�േടാ  ! .  മാസാവസാനം  ശബളം  നൽകുേ�ാഴും  കുറവുകൾ  അ�ൻ  തെ�  സഹി�ു�
സ�ഭാവമായിരു�ു  പിൻതു ടർ�ിരു�ത് .

തെ��ാൾ  മ���വെര  കരുതിയ  വലിയ  വ��ിത�മായിരു�ു  േഷബാലിയ�േ�ത് .

എ�ും  താ�ും  തണലുമായി  നി�                പ .  മാത�� സ്  �പഥമൻ  ബാവാ  തിരു േമനി  �ാനത�ാഗം  െചയ്തേതാെടയാണ്
ഓർ�േഡാക്സ്  െഹറാൾഡിെ�  �പസി�ീകരണം  നില�ത് .  8 9 -ൽ  തെ�  അേമരി�യിൽ  പ �തം  ആരംഭി�ാനായി  മ�ാറി േയാസ്
തിരു േമനി  അവസരെമാരു�ിയിരു�ു  അ�്  രാജു  വർഗീ സ്  അ�െന  അയയ്�ാനാണ്  േഷബാലിയ�ൻ  ആ�ഗഹി�ത് .  എനി�്
അേമരി�  പ�ി േ�േടാ  . . . . .  എ�  നിലപാടായിരു�ു  അ�േ�ത് .  അ�ാല�ളിൽ  അേമരി�ൻ  െഹറാൾഡിെ�  എഡി�ിം ഗ്
േഷബാലിയ�െ�  േനതൃത��ിൽതെ�യായിരു�ു .
പി�ീ ട്  അ�നും  അേമരി�യിെല�ി .

 അ�ൻ  ഏെറ  ആദരി�  മാത�� സ്  �പഥമൻ  ബാവാ  തിരു േമനിയും  ഔേഗൻ  മാർ  ദീവ�ാസി േയാസ്  തിരു േമനിയും  കാലം
െചയ്തതറി�േ�ാൾ  േഫാണിൽ  വിളി �്  ഓർ�കൾ  പ�ി �്  ആശ�ാസ  വാ�ുകൾ  പറ�േതാർ�ു�ു .  ഔേഗൻ  തിരു േമനിയുെട
ജീവിതകഥ  ഞാൻ  ഒരു  പുസ്തകമാ�ിയേ�ാൾ  അതിെ�  അവതാരിക  ക�ീേരാെട  കുറി�തും  േഷബിലിയ�നായിരു�ു .
അേ�ഹമായിരു�ു  അതി ന്  േയാഗ�ൻ  എ�്  ഞാൻ  വിശ�സി�� .

വാ�ിലും  സ് േനഹ  ബ��ിലും  ആ�ാർ�തയുെട  ഉ���ായിരു�  പ�  മനുഷ�നായിരു�ു  േഷബാലിയ�ൻ .
അ�െ�  അ�പതീ�ിത  േവർപാടിൽ  . .  അനുസ്മരി�ുേ�ാൾ  ,  േഷബാലിയ�െ�  രൂപം  സാധാരണ  ൈവദീകെന�ാൾ  ഒരുപടി  ഉയെര
നില�ുനതായി  എനി�നുഭവെ�ടു�ു .
�പാർ�ി�ു�ു .

േജ�ബ്  െകാേ�രി
വാക�ാനം

ഫാ.ബാബു വർ�ീസ് (േഷബാലി) അ�െ� സംസ്കാര ശു�ശൂഷകൾ പ�നംതി� തു�മൻ
ത� െസ� ് േജാർ�് ഓർേ�ാേഡാക്സ് സിംഹാസനപ�ിയിൽജനുവരി 24 െചാ�ാഴ്�

ഫാ .ബാബു  വർ�ീസ്  (േഷബാലി )  അ�െ�  സംസ്കാര  ശു�ശൂഷകൾ  2 0 2 3  ജനുവരി  2 4  െചാ�ാഴ്�   പ�നംതി�
തു�മൻ  ത�  െസ� ്  േജാർ�്  ഓർേ�ാേഡാക്സ്  സിംഹാസനപ�ിയിൽ  നട�ും .  പരിശു�  കാേതാലി�
േമാറാൻ  മാർ  ബേസലിേയാസ്  മാർേ�ാമാ  മാത��സ്  തൃതീയൻ  കാേതാലി�ാ  ബാവ  ശു�ശൂഷകൾ�്  �പധാന
കാർ�ികത�ം  വഹി�ും .  േനാർ�്  ഈസ്ററ്  അേമരി�ൻ  ഭ�ദാസന  െമ�താേപാലീ�  അഭിവ��  സഖറിയാ  മാർ
നിേ�ാളാേവാസ് ,  തു�മൺ  ഭ�ദാസന  െമ�താേപാലീ�  അഭിവ��  കുറിയാേ�ാസ്   മാർ  �ി�ീസ് ,  നിരണം
ഭ�ദാസന  െമ�താേപാലീ�  അഭിവ��  യൂഹാേനാൻ  മാർ  �കിേസാ�േമാസ് ,  െച��ൂർ   ഭ�ദാസന  െമ�താേപാലീ�
അഭിവ��  മാത��സ്   മാർ  തീേമാ�ിേയാസ് ,  കു�ംകുളം   ഭ�ദാസന  െമ�താേപാലീ�  അഭിവ��  േഡാ .ഗീവർ�ീസ്  
 മാർ  യൂലിേയാസ്   എ�ിവർ  സംസ്കാര  ശു�ശൂഷകൾ�്  സഹകാർ�ികരായിരി�ും .



െഷബാലി അ�ൻ - ഒരു അനുസ്മരണം 
- േകാരസൺ  വർഗീസ്  

െഷബാലി  എ�  േപരു  േകൾ�ു�ത്  േകാ�യം  പഴയെസമിനാരിയിെല  ഒരു  സ�ർശനേവളയിലാണ് .  ആരാണ്  അെത�ു  അ�്
തി �െ�ടു�ാൻ  കഴി�ി� ,  അെതാരു  തൂലികാനാമം  ആെണ�ും  ആ  െച�ാ�ൻ  ഒരു  എഴു�ുകാരനായി  സഹപാഠികള�െട  ഇടയിൽ
അേ�ാൾ�െ�  അറിയി�ീ ��തു ട�ിയിരുെ��ും  മന�ിലായി .  പി�ീ ട്  ആ  േപരു  േകൾ�ു�ത്  വീ �ിൽനി�ും  അ��ി
വിളി�േ�ാളാണ് .  ഓർ�േഡാൿസ്  െഹറാൾഡ്  എ�  പ �ത�ിെ�  വരി�ാർ  ആകുവാനായി  ര�ു  അ��ാർ  വീ �ിൽ  എ�ി ,
േഷബാലി  അ�നും  രാജു  വർഗീ സ്  അ�നുമായിരു�ു .  അ�്  അവർ  വീ �ിൽ  നി�ും  ഊണും  ഒെ�  കഴി�ാണ്  േപായതു  എ�ും
പറ�േ�ാൾ  ആ  േപരു  വീ�ും  മന�ിൽ  ത�ിനി�ു .  പി�ീ ട്  അേമരി�യിൽവ�ാണ്  അ�െന  േനരി ��  കാണു�തും
പരിചയെ�ടു�തും .  പി�ീ ട്  നിരവധി  സംഭാഷണ�ൾ ,  ഇടെപടലുകൾ ,  സംവാദ�ൾ  ഒ�ി���  �പവർ�ന�ൾ .  

െതാ��റുകളിെല  അവിഭ�  അേമരി�ൻ  ഭ �ദാസന  ഫാമിലി  േകാൺെഫെറൻസ്  ജനറൽ  െസ�ക�റി  എ�  നിലയിൽ
�പവർ�ി�ു�  സമയ�ാണ്  േഷബാലി  അ�നുമായി  ഒ�ുേചർ�്  �പവർ�ി�ാൻ  സാധി�ത് .  ഭ �ദാസനം  അതിെ�  കലുഷിതമായ
കാലഘ��ിൽനി�ും  ഒരു  പുതുഉണർവി േല�ു  പി�െവയ്�ു�  സമയം .  കൂടുതൽ  �പവർ�ന�ൾ ,  ഉ�ാഹികളായ  ഒ�നവധി
�പവർ�കർ ,  മു�ിൽ  നി�ുനയി�ാൻ  ബർണബാസ്   തിരു േമനിയും  ജനസ�ർ�ംെകാ�ും  കാര��തെകാ�ും  പു�ൻ  ഉണർ�്
ഭ �ദാസന�ിലകമാനം  അലയടി�ിരു�ു .  ഭ �ദാസന�ിനു  ശ�മായ  ഒരു  മീഡിയശാഖ  ഉ�ാവണം  എ�്  നിർേദശി�ത്
േഷബാലിയ�നായിരു�ു .  അ�്  അതിെന��ി  ആർ�ും  കൃത�മായ  അറിേവാ  ഗൗരവമായ  ചി�േയാ  ഉ�ായിരു�ി� .  അേ�ാൾ
അ�ൻതെ�  ചില  നിർേദശ�ൾ  െകാ�ുവരികയും  ഫാമിലി  േകാൺെഫെറൻസ്  നട�ു�  സമയ�ു  മാധ�മശാഖ
�പവർ�ി���  രീതിയിൽ  ചില  �കമീകര�ൾ  നൽകാെമ�ും  ഏ�� .  ഒരു  വലിയ  സേ�ളന�ിന്  എ�െന  മാധ�മ �പവർ�നം
എകീകരി�ണം  എ�  ഉൾ�ാ ഴ്ചേയാെട  അ�ൻ  വളെര  െ�പാഫഷണൽആയി�െ�  അ�ു  കാര��ൾ  �കമീകരി�ത്  ഓർ�ു�ു .
ഒരു  ൈവദികൻ  ഇടയേവലയിൽ  വ�ാപൃതനായി  നിൽ�ുേ�ാൾതെ�  തെ�  ഉൾവിളിയും  നി േയാഗവും  തിരി�റിയുകയും  അതിനായി
കഠിനമായി  വ�ാപൃതനാകുകയും  െച���ത്  േനരി ��ക�ു .     

2 0 0 4  ഇൽ  അവിഭ�  അേമരി�ൻ  ഭ �ദാസന�ിൻെറ  രജതജൂബിലി  ആേഘാഷ�ൾ  സംഘടി�ി�േ�ാൾ ,  േകാഓർഡിേന�ർ  ആയി
�പവർ�ി�  എനി�് ,  മാധ�മകാര��ള�െട  ഉ�രവാദി�ം  അ�ൻ  ഏെ�ടു�ു  സഹായി�സമയം  ഒ��ം  മറ�ാനാവി� .
ഇേ�ാഴെ�േ�ാെലയു�  മാധ�മ  സംസ്കാരവും  ഘടക�ള�ം  അപരിചിതമായിരു�  ആ  സമയ�ു ,  കാല�ിനുമു�ു  ക��വ��
വളെര  കൃത�തേയാെട  കാര��ൾ  കൂ�ിയിണ�ാൻ  അ�ൻ  കഠിനമായി  പരി �ശമി�� .  ജൂബിലി  സേ�ളന�ിെ�  ഭാഗമായി  സഭയുെട
ചരി �തം  േരഖെ�ടു�ു�  ഒരു  േഡാ�ുെമ�റി  അ�ൻ  അവതരി�ി�� .  അതിെ�  പിറകിൽ  വളെര  ഗേവഷണനവും  അേന�ഷണവും
ഉ�ായിരു�ു  എ�ത്  മന�ിലായി .  സഭാചരി �തവും  വിശ�ാസവും  ആഴ�ിൽ  പഠി�ുകയും  മികേവാെട  അവതരി�ി�ാൻ  രാ �തി -
പകലി�ാെത  പരി �ശമി�ുകയും  െച��ക  അ�ൻെറ  ദൗത�മായി  മാറുകയായിരു�ു .  

ഓർ�േഡാൿസ്  െഹറാൾഡ്  മല�രസഭ�്  അഭിമാനി�ാവു�  ഒരു  ഓൺൈലൻ  പ �തമായി  മാറിയതിലും  അ�െ�  കഴിവും
പരി �ശമ�ള�ം  മറ�ാനാവി� .  ഇം�ീഷും  മലയാളവും  േപജുകൾ  ഉൾെ�ടു�ി  സഭാചരി �തവും  നിരീ�ണ�ള�ം  കാ ഴ്ച�ാടുകള�ം
വാർ�കൾ�ും  അറിയി��കൾ�ും  ഒ�ം  നിര�രം  നിർഭയം  അതിലൂെട  സഭയിലും  സഭ�ു  പുറ�ും  വ�ുെകാ�ിരു�  കാലം
സഭയുെട  മാധ�മ  പു ഷ്പകാലം  ആയിരു�ു  എ�്  സ�തി�ാെത  തരമി� .  േലഖന�ള�ം  നിരീ�ണന�ള�മായി  ഓർ�േഡാൿസ്
െഹറാൾഡിെ�  ഒരു  ഭാഗമാകാൻ  എനി�ും  കഴി�ു  എ�ത്  ചാരിതാർഥ�ം  നൽകി .  സൗ�്  അേമരി�യിൽ  വ��  നട�െ��
േവൾഡ്  െകൗൺസിൽ  ഓഫ്  ചർ�സിെ�  സേ�ളന�ിൽ  ഓർ�േഡാൿസ്  െഹറാൾഡിെ�  മാധ�മ  �പതിനിധികൾ  സംബ�ി��
റി േ�ാർ �്  െചയ്തത്  ഒരു  പു�ൻ  അനുഭവമായിരു�ു .  ഏ�വും  �ശ�  പി ടി��പ�ിയത്  അതിെല  വായന�ാരുെട  അഭി �പായ�ള�െട
ഭാഗമായിരു�ു .  യാെതാരു  വില�ുകള�മി�ാെത  മൂർ�യും  മുനകള�മു�  അഭി �പായ�ൾ  ആള�കൾ  അതിലൂെട  പ�ുെവ�ുകയും
വളെര  തിരു�ലുകൾ  സഭയിലും  സമൂഹ�ിലും  രൂപെ�ടുകയും  െചയ്തു .  അ�ര�ിശകുകേളാ  അടി�ാനമി�ാ�
അഭി �പായ�േളാ  അതിൽ  ഒരി�ലും  കട�ുകൂ ടിയിരു�ി�  എ�ാൽ  മിക�  എഡി�ിംഗും  മി ഴിവു �  അവതരണവും  ഓർ�േഡാൿസ്
െഹറാൾഡിെന  വ�ത� സ്തമാ�ി .    സാ��ീക  കാരണ�ളാൽ  ആ  മാധ�മ �പവർ�നം  നില�� േപായത്  ഒെ�ാ�ുമ�
സഭാസ്േനഹികെള  തളർ�ിയത് .  ഒ�യാൾ  പ�ാളമായി  മാറിയ  അ�ന്  അതിനായി  വളെരേയെറ  വിലെകാടു േ��ിവ�ു .  അതിനു
പകരം    െവയ്�ാൻ  മെ�ാരു  മാധ�മ�ിനും  ഇ�ും  കഴിയു�ി�  എ�ത്  അ�െ�  കഴിവുകൾ�ു�    അംഗീകാരമായി  ചരി �തം
േരഖെ�ടു�ും .  

കടു�  േ�ശണീബ�മായ  പൗേരാഹിത�  അധികാര �കമം  നിലനിൽ�ു�  ഓർ�േഡാൿസ്  സഭയിൽ  അഭി �പായ�ൾ  നെ�േ�ാെട
അത����ിൽതെ�  പറയാൻ  അ�നു  കഴി�ു .  േനേരാെട  നിർഭയം  ആരുെടമു�ിലും  വിളി��പറയാൻ  കാണി�  ആ  ച�ു��ി ന്
ജീവിത�ിൽ  വളെര  വിലെകാടു േ��ിവ�ു ,  എ�ിലും  യാെതാരു  വി ��വീ ഴ്ച�ും  ത�ാറാകാൻ  അ�ൻ  ഒരു�മായിരു�ി� .  അത്
ബാബു  വർഗീ സ്  എ�  വ��ി  സ�യം  കെ��ിയ  െഷബാലി  ആകുേ�ാഴായിരു�ു .  

െഷബാലി  എ�  േപരിെ�  അർ�ം  അവേബാധം ,  �പബു�ത ,  സ� പ്ന�ൾ ,  െപാരു�േ�ട് ,  ഉ ത്കണ്ഠ ,  എ�ിവെയ
�പതിനിധീകരി�ു�ു .  മാനുഷിക  തല�ിൽ  എ�ാവരുമായും  ബ�െ�ടാനു�  അവരുെട  കഴിവും ,  മിക�  ആ�ീയ  വഴികാ�ികേളാ
അതിശയകരമായ  മനശാസ് �ത�േരാ  വളെര  ന�  ൈവദ��ാേരാ  ആകാനു�  അവരുെട  െമയ്  വഴ�േമാ ,
എ�ായാലുമ ത്   അതിശയി�ി�ു�  �പകൃതമാണ് .  സ��ം  സാരാംശം  അറിയാെത  വരു േ�ാൾ ,  ൈദനംദിന  ജീവിത�ിൽ
തളർ�ുേപാകു�ത്  അവർ�്  സാധ�തേയെറയാണ് .  ചു��മു�  േലാക�ിൽ  നി �്  വളെരയധികം  കാര��ൾ  അവർ�ു
മന�ിലാ�ാൻ  കഴിയും .  ൈവകാരിക  അസ�ുലിതാവ�  ഉ�ാകുേ�ാൾ ,  അവർ  ഉൾവലിയും .  ഇത്  പുതിയ  സുഹൃ�ു�െള
ഉ�ാ�ു�ത്  �പയാസകരമാ�ുകയും  അവരുെട  സ��ം  സാ�ൽ�ിക  േലാക�്  ജീവി�ാൻ  േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും  െച���ു .
ചിലേ�ാൾ    ഏകാകികളാകുകയും  അവരുെട  അസ��മായ  മന�ിലൂെട  കട�ുേപാകു�െത�ാം  മന�ിലാ�ാൻ  �ശമി�ു�തിലൂെട
സ�യം  �പതിഫലന�ിനായി  വളെരയധികം  സമയം  െചലവഴി�ുകയും  െച�ാം .   ബാബു  വർഗീ സ്  അ�ൻ  നിര�രം  േഷബാലിയുെട
ആവരണ�ിൽ  തെ�യായിരു�ു ,  അെതാരു  �ശമകരമായ  ബാലൻസിം ഗ്  ആക്ട്    ആയിരു�െവ�്   അ�േനാ ട്  അടു�വർ�ു
മന�ിലാകും ;  മന�ിലാകാെത  േപായ  നിരവധി  സ�ര്ഭ�ള�ം  വ��ികള�ം  ഉ�ാവാം .  

ഈ  അടു�  കാല�ു  ജീവിതയാ �തയിൽ  അടു�ുനിറു�ിയ  പലെരയും  തുടെര�ുടെര  യാ �താെയേ��ി  വ�േ�ാൾ
ജീവിത�ിെ�  നി�ാരത  േബാധ�െ���തു ട�ി .  അേ�ാൾ�െ�  ജീവിത�ിെ�  നി േയാഗം  തിരി�റിയാൻ  ഇനിയധികം  സമയം
ൈകവശമി�  എ�  തിരി�റി വ്  ആശ�യും  ഉണർ�ി .   ഒരു  ൈവദികൻ  താൻ  എ�തേയാ  �പമുഖ  േദവാലയ�ളിൽ
ആരാധനയർ�ി�� ,  എ�ത  ഭാരി�  ഉ�രവാദി��ൾ�ു  േനതൃത�ം  നൽകി  എ�കണ��  തെ�  പൗേരാഹിത��ിനു
മാ��കൂ ���ത് .  തെ�  ഏൽ�ി�  ആടുകെള  എ�ത  ഉ�രവാദി�േ�ാെട  കരുതി ,  അവെര�ുറി��  എ�തമാ �തം  ആശ�െ��� ,  എ�ത
ആശ�ാസവും  സമാധാനവും  സംര�ണവും  അവർ�ു  നൽകാനായി  എ�താണ്  �പധാനം .  തെ�  വ��ിപരമായ  താല�ുകൾ
സഭ�ും  സമൂഹ�ിനും  �പ േയാജനകരമായി  എ�തും  �പധാനെ��തുതെ�യാണ് .  അ�രം  തുലാസിൽ  േഷബലിയ�ൻ  വിലെ��
അളവിൽ  തെ�യാകും  എ�തിനു  തർ�മി� .  ആ  ഗരിമയുെട  നാള�കൾ  ഇവിെട  അവസാനി�� .  �പണാമം .     


